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 .1السلطة تتراجع عن قرار إحالة موظفي الصحة والتعليم بقطاع غزة للتقاعد المبكر وحماس تعدها
خطوة غير كافية

نشرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا ،2017/8/26 ،من رام هللا ،أن رئيي

اويرارار ارمي

اوحم ييد هللا ،اس ييلته جرول ييظ ي ي محا ي ي اوخلي ييه ،ييرم اوس ييبع ،عاجلم ييام م ييا م يياد اوم سسي ي األم يي ي ،
عحضرر محا ظ اوخليه كامه حميد ،واطلا على األوضام وآخر اولطررات األم ي
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وا ليل رئييي

اوييرارار خييه جرولييظ ي محا ي اوخلييه وحييد اوحييروق ووحييدات مسيياند ي مسلشي ى
ي مد ي اوخليييه ،وأعليين عيين دعييم ز تيييز وحييدز اولسييطر واوث ا ي اومم ي وللل ي

عاوي ي اوحمييرم

عمبلييم مليييرن وسييلمائ أوييم دولر ،كمييا سييلم عييياد مل لل ي ومد ر ي صييح ج ييرب اوخليييه ،ي دورا،
م كيدا أنتييا سلسيايم ي زليد م خييدمات اورعا ي او يحي األوويي اوضيرور ألل ييار شيثب ا ي اوم يياط

اومتمش واومتدد واوملضرر من الحله .

وصرح اوحمد هللا خه ح ه ال للاح" :مررنا وباولشاور ما اويرئي

ومرظ

محميرد عبياو ،ومرا لليظ اوسيماح

مطام او ح واولثليم اوذ ن زم احاولتم ولللاعد م خ ار ي مطيام ةيز ،السيلمرار عاوثميه ي

و اارازتم من أجه ضمان زلد م اوخدمات ولمراط ين

اولطام".

وجيدد مطاوبي حركي حميياو "عياولحل عاومسي ووي اورط يي  ،والسييل اع ويدعر ومبييادر اويرئي

محمييرد

عبيياو وازخييات خط يرات اعل ي وجد ي لنتييار النلسييام اومرسيياوي وحييه اول ي الدار ي اول ي شييمللتا
وزممييين حمرم ي اور يياق ميين اوثمييه او يياد و ييد ةييز ،واولرجييظ لج يرار النلخاعييات اوثام ي اولشيير ثي

واورئاسي " .ون اشد

اورمع ن سظ ،دو اوثاوم عالولزام للثتدازتا وضي األميرا لعياد اعميار ةيز،

وإوزام اسرائيه لر ا اوح ار او اوم ع تا ،وإنتار احلهوتا اوثسمري ألرض ا ومراردنا".

الحياة ،لنـدن ،2017/8/27 ،عين م ارسيلتا مين ةيز لحي ص حيباح ،أن اوملحيد
وجار
حميياو ييراي لريييرم ،وصييم م يرار اوحمييدهللا عرنييظ "خطيير ةييير كا ي ي  ،واومطلييرب او ييار م يرار احاو ي
اومرظ ين اوى اوللاعد اولسري ووي

لط او ار ما زرز

عاسيم حركي

عليظ من نلائج".

وشييدد لريييرم ي از ييا مييا "اوحيييا " علييى أن "اومطلييرب او ييار جميييا م ي اررات احاو ي اومييرظ ين اوييى

اوللاعد اومبمر ،وكه اول اررات والجرارات اوثلالي األخرى اول ازخذيا عباو خه او لير اوماضيي ".
وأضييا " :نر ييد حلييرلا ورييه او يرائم اول ي زرزبييع علييى م ي اررات عبيياو اوثلالي ي ضييد مطييام ةييز  ،و ي
ي ييات توي اوشي ييتدار واألسي ييرى ،وومي ييم اولحي يير هت اوطبي ي ي  ،وزللي ييي

ملي ييدمتا ومي ييم مخ

اورتربار ،وكه ما لثل عحيا شثب ا

ةز".

كميي ييات

 .2عباس يطلع العاهل األردني هاتفيا على نتائج اجتماعه بالوفد األمريكي الخاص بعملية السالم
رام هللا :أجرى اورئي
هللا او ان .

وأطلا اورئي

محمرد عباو ،مسار رم اوسبع ،از ال ياز يا ما اوثايه األردن اوملك عبد

اوملك خه الز ا على نلائج اجلماعازظ ما اور د األمر م اوخيا

واوذي مام ع رو

اوم طل واوللى سيادزظ مسار اوخمي
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و ييرز الز ييا

ي اط ييار اسييلمرار ز سييي اومرام ييم لييين اوليييادزين او لس ييطي ي واألردني ي  ،حي ي

الز اق على اسلمرار اولراصه

ز ييم

اومرحل اوملبل .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/26 ،

 .3مسؤول فلسطيني لـ"الغد" :الدفع األمريكي – اإلسرائيلي يتجه نحو الحل اإلقليمي عبر التطبيع
عمييان -ناد ي سييثد اوييد ن :ةييادر اور ييد األمر مي اوبييارا ،لسييطين اومحللي  ،نتا ي األسييبرم اوماضي ،
ح
ل لائج ملراضث ومتم احيار م اوضات اوسهم ،ظه "ز ح اوحد عن امام اودوو او لسطي ي
و ي حييدود اوثييام  ،1967وومييم السيليطان ،ويمييا شييرط اوثييرد او لسيطي ي وطاووي اول يياو
مس ووين لسطي يين.

وما اومسي وورن ،ويي"او د" ،ان "األج يد األمر ميي وللحيرن ،ضيمن سيياق جتيرد اسيلا ا

" ،و ي

اوم اوضيات،

وجييظ الحييله اولبييي  ،و"اوحييه المليم ي "،
زلضييمن مسييار حي زلييد م "اولسييتيهت المل يياد " ،ول ميييه ح
وكهيما مر رضان عربيا و لسطي يا".
وأوض ييحرا أن "ح ييه او ييدوولين شي ي ه مس يياح يامش ييي خ ييه ول ييار رئ ييي

او ييرارار السي يرائيل  ،ل ي ييامين

ولثملي ي اوسييلمي  ،جيسييرن

ضييم كييه ميين اومبثيير اوخييا
نل ييياير ،عرعضييار و ييد واش ي طن" ،اوييذي ح
ةير بهت ،وكبيير مسلشياري اوبييع األليير ،جييرارد كرشي ر ،ونائي مسلشيار األمين اوليرم ولشي ون
السلرازي ي  ،د ا عاو .

األمر مي  ،دوناويد ز ارمي  ،كشي ع

اومسيرب مين وليار نل يياير عمبثيرر اويرئي
وأضا را أن "اومثلرميات ح
ح
عن انشي ا رئيي اوحمرمي السيرائيلي  ،اويذي أعلين عين امامي وحيدات اسيليطاني جد يد خيه ا يار
اور د ،عروور اولضي األلرا اول زلل سلطات الحله عشرن األام اوسرر ".

لي مي ييا أ ي يياد مس ي ي و
او لس ييطي

لسي ييطي  ،ضي ييه عي ييدم اورشي ييم عي يين اسي ييمظ ،ي ي حد ي ييظ و ي يي"او د" ،أن "اومطل ي ي

لرم ييم الس ييليطان وإمامي ي اودووي ي و ي ي ح ييدود اوث ييام  ،1967لس ييلا ا

اول يياو

وض ييمان

ياد ولشييرو
ن اع ي مسييار  ،عييات ي مرمييى شييمرن او ييات ،أمييام اومرمييم األمر م ي الس يرائيل اومضي ح
اومسبل ".

يمي اول ي وص ي ع ا ييار اور ييد األمر م ي
وأوض ي أنييظ "خه ي ا ولل يير حات األمر مي ي واو لسييطي ي اورسي ح
مر " ،ال أن نلييائج متملييظ جييارت ملراضييث  ،ع ييد ايل ييار او ييانبين للرييييد ا اليي اوحيرار وأيميي
"عيياوم ح
اسلرما اومشاورات وبح

سبه احيار اوم اوضات".

وو ع اوى أن "الدار األمر مي زسيثى لسيلرما مشياورات عحي

اوى "او

سيبه اسيلا ا

ل او تائي " اول وم زحدد ماييلتا أو مضمرنتا حلى اآلن".
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وما اومس و ن سظ ان "اود ا األمر م – السرائيل

ل ظ نحر "اوحه المليم " ،عبر "اولطبيا" مبيه

حيه "مضيا ا اومرحلي او تائيي " ،ولم اوضييات او لسيطي ي – السيرائيلي  ،ااوهجايين واوليدو والسييليطان
واوحدود واألمن واوميا ) ،لعللاد واش طن عرنظ اوحه األ ضه لن اا عملي اوسهم".

الغد ،عمان2017/8/27 ،

 .4تيسير خالد :الواليات المتحدة قررت رسميا وبشكل أحادي الجانب نعي "حل الدولتين"
ّ
عمييان -ناد ي سييثد اوييد ن :اعلبيير عضيير اول ي اول يذ ي وم مي اولحر يير ،زيسييير خاوييد ،أن اورل ييات
ح

اوملحد "مررت رسميا وبشمه أحادي او ان نث ما سمى "حه اودوولين" ،لزعم ز ادي أي ازتام وتيا
ح
عالنحييياا لييذوك ول ان ي او لسييطي " ،ي اشييار م ييظ اوييى ز يير حات اوملحدر ي عاسييم واار اوخارجي ي
األمر مي  ،ييذر نر رت ،عاألم .

وكييان اور ييد األمر مي اوبييارا ،مييد ةييادر لسييطين اومحللي  ،نتا ي األسييبرم اوماضي  ،ل لييائج ملراضييث

ومتم احيار م اوضات اوسهم،

 ،1967وومم السليطان.

ح اوحد

ظه "ز

عن امام اودوو او لسطي ي و

حدود اوثام

الغد ،عمان2017/8/27 ،

 .5واصل أبو يوسف :غياب رؤية أمريكية واضحة إلنجاز عملية السالم
اول يذ وم م اولحر ر ،واصه ألر رسم ،اوى "ةياب

عمان -ناد سثد اود ن :نر عضر اول
ح
رؤ أمر مي واضح لن اا عملي اوسهم،

اولترب من اسلحلامات اوثملي اوسياسيي  ،وعيدم
ظه ح
زحد د اومرمم من السليطان ،واولدو ،وإمام اودوو او لسطي ي اومسللل و حدود اوثام ."1967

وميا ألير رسييم ،ويي"او د" مين لسييطين اومحللي  ،ان "مهمييج األج يد األمر ميي وللحييرن ،ضيمن سييياق

وج ييظ الح ييله عب يير زل ييد م "زس ييتيهت امل يياد "
جت ييرد اس ييلا ا اوم اوض ييات ،زرك ييز عل ييى ز مي ييه ح
وإنسيياني  ،ض يها عيين اوح ييه المليم ي علييى حسيياب اولض ييي او لسييطي ي " .واعلبيير أن "اورضييا ي يرحاوح

ممانظ ،حي وم خرج اور د األمر م ل لائج ملمرس ز ض اوى ل أ سياس  ،كما وم لطرق اوى
ح
ن
حدود اودوو او لسطي ي  ،و اوثام  ،1967عحس م اررات اوشرعي اودووي واولانر اويدوو  ،ول ورميم

السليطان" .وأيد ضرور "زحد د مرمم واض من حدود اودوو او لسطي ي  ،و

اوثام  ،1967وومم

السييليطان ،والوليزام "عحييه اوييدوولين" ،ومييا عييدا توييك ليين ييلم اولبيير عيياوثرد اوييى اوم اوضييات او ائيي
زحع اورعا األمر مي لدون مرجثي م اررات اوشرعي اودووي واولانرن اودوو ".

الغد ،عمان2017/8/27 ،
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 .6مجدالني :التسهيالت االقتصادية األمريكية مقابل استئناف المفاوضات أمر غير مطروح للنقاش
عمييان -ناد ي سييثد اوييد ن :أيييد عضيير اول ي اول يذ ي وم مي اولحر يير ،أحمييد م ييدلن  ،أن "اولييياد
ح
او لسييطي ي ويين زلبييه عاوييذياب اوييى اوم اوضييات مييا او اني السيرائيل دون زحد ييد مرمييم واضي ميين
مبه اوراع األمر م وثملي اوسهم".

ومييا ان "اور ييد األمر م ي ولسييهم سييما ميين اوييدو اوثربي ي مرم يا مرحييدا رزرييز حيير "حييه اوييدوولين"،
ور يير اج يرار زثييد ه أو ز يييير ي اومبييادر اوثربي ي ولسييهم ،ض يها عيين أن اوحييه المليم ي مر يير
عاو سب و ميا اودو اوثربي ".

وش ييدد عل ييى أن "اولس ييتيهت المل يياد األمر ميي ي ملال ييه اس ييلا ا

ول لاش".

اوم اوض ييات أم يير ةيي ير مط ييروح
الغد ،عمان2017/8/27 ،

 .7وزارة الداخلية بغزة :التفجير االنتحاري في رفح لم يكن مخططا
اوبزم وي "اوحيا " ان اولحليلات
صباح :ما او اط عاسم واار اوداخلي
ةز  -لح
ح
مطام ةز ا اد ُ
اومم اول أجرزتيا األجتيز األم يي ي مضيي اول يير النلحياري ي ر ي عليى اوحيدود ميا م ير،
كهب ن سظ وم من مخططا" .وأضيا
أظترت أن "ز ير اومدعر م ط ى ح

أن "اولحليليات أربليع أن

يي حيهب وأحييد ر امييظ كانييا ،علييى مييا بييدو ،ي طر لتمييا وللسييله اوييى مد ي ر ي اوم يير عبيير اوشيير ط
اوحدودي او اصه ليين اوميد لين ع يدما رصيدزتما مير أم يي وحاوويع ا لا تميا ،مبيه أن ضي ط ك حيهب
على اوحزام او اسم و ر ن سظ ،ما أس ر عن اصاع ر يلظ ع روح خطير واسلشتاد ضاعط وإصياع

أربثي آخيير ن ع ييروح مل اوز ي  .وماوييع م ييادر محلي ي و ي "اوحيييا " ان كي حيهب ور يلييظ "يانييا ي طر لتمييا
وهنضمام اوى ز يم ول سي ار" رم ز يم "داعش"،

شبظ جز ر سي ار اومحات و لسطين.

اوبييزم ميين خطييرر "اوم مرعييات اولي زلب ييى او ريير اوملطيير وعييدد أ راديييا ي اولطييام" ،نا ييا أن
ومحليه ُ
زررن زلك اوم مرعات مرزبط ز يميا لل يم "داعش".
الحياة ،لندن2017/8/27 ،
 .8االتفاق على إطار تعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها التشيلية
سانلياةر – و ا :علد
وبح

ملر واار اوخارجي اولشيلي

اوثاصم سيانلياةر ،اوييرم اوسيبع ،اجلميام

اطار زثاون لين اوركاو او لسطي ي وللثاون اودوو مم ل عمد ريا اوثام عمياد اوزيييري واوركاوي

اولشيلي وللثاون اودوو مم ل عمد ريا اوجين لير ز مرن
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وأطلا اوزييري ن ير اولشيل و ر ي عمليظ عليى ليرامج اوركاوي او لسيطي ي وللثياون اويدوو وأنشيطلتا،

ضمن اطار خط اولضامن من خه اول ميي اولي زثميه اوركاوي عليى ز ييذيا ،خاصي ا اوبيرامج اولي
اولار ال ر لي  ،اضا ودو أخرى آسيا ،وأمر ما اوهزي ي .
زسلتد عددا من اودو
لدور  ،رح

مد ر اوركاو اولشيلي وللثاون اودوو  ،عاولثاون ما ن يرزظ او لسطي ي  ،خاص وأن ي ان

عييد دو ا ر لي ي ز ييدرج ضييمن خط ي عمييه اوطيير اولشيييل  ،وي ي وامث ي أ ضييا ضييمن ل يرامج عمييه

اوركاو او لسطي ي  .ومدم أعضار اور د اولشيل ملخ ا ولبرامج اول زلرم لتا وكاولتم ي دو أمر ميا
م ا اوزراع واو ح  ،وعبروا عن ايلمامتم عاولثاون اومشلرن وزحلي

اوهزي ي وإ ر ليا ،خاص

ان ااات زثرد عاوم ث على اوطر ين.

وزم الز اق على زرميا مذكر ز ايم لين اوطر ين زلضمن م الت اولثاون واألنشط اومبرم

ممانيا

وامانيييا ،للحد ييد واضي وييمدوار ،كمييا زييم الز يياق أ ضييا علييى اوبييدر لل يييذ مشييروم مشييلرن ي م ييا

او ح سلتد

دول ا ر لي محدد  ،زلا ضمن خط عمه اوطر ين خه او لر اولر ب اوملبل .

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/26 ،

" .9الشعبية" تطالب السلطة بـوقف العقوبات ضد قطاع غزة
ةز  :طاوبع "او بت اوشيثبي ولحر ير لسيطين" اوسيلط او لسيطي ي ل ي "اولر يير عين خطيالتيا" اوملم لي
ي اوثلربييات والجيرارات اولي

رضييتا اويرئي

محمييرد عبيياو علييى مطييام ةييز ،واوثمييه علييى ان يياا

"اسلرازي ي وط ي على ماعد اورحد واوملاوم واوثمه مباشر على زثز ز صمرد شثب ا".
اوسياس ي وي ي "اوشييثبي " مس ي و

وحيير عضيير اوممل ي

رعتييا ي اولطييام جميييه مزييير اوسييلط علييى

"ومييم يييذ اوثلربييات والجيرارات" ،مطاوبيا حركي "حميياو" ،ي اوملالييه ،ل ي "حييه اول ي الدار ي و ييزم

اوذرائا وم ا مز د من الجرارات

ح اولطام".

وشدد مزير على "ضرور وضا حد وسياسات اوثلاب او ماع اول أدت اوى ز امم مثانا شثب ا ي

اولطام ،عخاص

ظه األامات الجلماعي والنساني والمل اد اومل از د " ،ل ل ا اويى أن اولطيام

على "ش ير كارر حليلي ضربع عاورامه جميا م اصه اوحيا من صح وزثليم ،وخدمات وةيريا".

ودعا مزير ،خه احيار اوذكر اوي 16لسلشتاد األمين اوثام اوسيال و ي "اوشيثبي " ألير علي م يط ى،
اوى "زشميه كلل ض ط شثبي ملراصل من أجه ان اا ملم اوم اوح وزثز ز صمرد أل ار شثب ا".
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وناشد مزير "اوشليل م ر اولخ يم من حد اوح ار اوم رو
مرميم ضييد مييا لثير

و

ملدمظ ل مثبر ر  ،وازخيات

وييظ اومسييا رون مين أل ييار شييثب ا مين اتل واملتييان اور ارمي أر يار عييردزتم ميين

اولاير وصرلا اوى مثبر ر اوحدودي".

ودع ييا او ييى "عل ييد م لي ي وط ي ي زرحي ييدي ُثي ييد العلب ييار واومماني ي او ييى م مي ي اولحر يير او لس ييطي ي ،
عاعلباريييا أدا ز مييا طامييات شييثب ا علييى لرنييامج وط ي جيياما مييرلا و ث يها ،و ثيييد او يير ي طبيث ي
اوسييلط ووظي لتييا وعليييدزتا األم ي ي  ،و ث ي شييثب ا ميين آرييار النلسييام وزداعيازييظ عالسييل اد اوييى از يياق

اولاير عام  2011ومخرجات اول
وطاو ي

ليروت وبمشارك اوره اورط ".

اولحضير

اوسييلط "عثييدم اومراي ي علييى س يراب اولسيير والدار األميركي ي " ،مثلب ي ار أن ا ييار اومبثييررين

األميييركيين جار ييد كرش ي ير وجاسييين ةيير بهت اوييى اوم طل ي أخي ي ار وولاريمييا او يرئي
اوى اولحضير وطبخ مسمرم

وةير "زتد

ي اولضي او لسطي ي من خه زب

ومن رم ز

محمييرد عبيياو

اطار اوحه المليم اوذي لرم على اولطبيا اوثل ،
اوحه او تيرن ".

الحياة ،لندن2017/8/27 ،

 .11عزام األحمد يستبعد عقد اجتماعات المجلس الوطني في أيلول /سبتمبر المقبل
رام هللا " -اولدو" دوت كرم :اسلبثد عضر اول
علد اجلماعات اوم ل

وما األحمد

ةييير وارد عسييب

اورط

اورط

اوشتر اوملبه.

ز ر حات اتاعي  ،ان علد اجلماعيات اوم لي
او ييرو

اويرط

او لسيطي

ي أ لير اوليادم

اولرجسييلي واولحضيييرات اومطلربي وثلييد  ،اضييا اوييى سي ر اويرئي

عباو اوى نير ررن ولمشارك

وأض ييا

او لسطي

اومركز وحركي ا يل ) عيزام األحميد ،يرم اوسيبع،

اجلماعات األمم اوملحد .

األحم ييد ،أن مش يياورات واز ييالت ز ي يرى م ييا كا ي ي
أسرم ومع وإااو الخله ات واولبا ات.

محمييرد

ييائه م مي ي اولحر يير وثل ييد اوم لي ي
القدس ،القدس2017/8/26 ،

 .11ندوة مشتركة لفتح وحماس برفح تحث على المصالحة
محمد وزد :عليدت نيدو سياسيي مشيلرك وحركلي حمياو و يل
من خهوتا على أيمي زحليي اوم ياوح ليين او
من أرار ا الي  ،على اوراما او لسطي .
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زثز ز ميم اوم اوح اوم لمثيي " ،واولي ن ملتيا حركي يل ةيز

وأزع او دو عث ران "دور العهم

عمحا ي ر ي  ،عاولثيياون مييا مركييز سييمارت ميييد ا ولخييدمات العهمي ي واول مييا اوشييباب او لسييطي ،
حي

زطبي اوم اوح .

شددت على أيمي اولسر ا

وميا او يياط عاسيم ييل اولييار الصييهح  ،ي ةييز  ،عمياد محسيين " :ي يان أيميي ولثز يز وجييرد و ي
وم تاج لسطي

مرحد ،ورلا أن او

زحر ر لسطين ،ويذا كد أن اوتد

يه وسيل ووي

واحد ول ميا".

ةا  ،وجه زلك او

ائه أزيع زحيع مسيمى

وأي ييد أن اومطل ييرب ي ي ي ييذ اومرحلي ي اوحساسي ي واومتمي ي  ،ي يير زثز ييز م ييردات وم يييم اولس ييام

العييهم او لسييطي

أن ييد ا رميين مييا زسييب

عييظ ميين ا ارمييظ ولييدمار خييه أحييدا

وعل ييى

 ،2007وأل ارجييا

يددا
مضييمرنظ لييط .وبييين أن اوم يياوح اوم لمثي ي  ،مرزبط ي عاول ايمييات اول ي جييرت ي اوليياير ُمشي ا
ي أن ُثلييد ليدون أي وسياطات أو زيدخهت مين مبيه أي طيير ،
عليى أن وليار لسيطي لسيطي
" اولضي مضيل ا ،وود ا اراد نسلطيا من خهوتا زحلي ما نر د".
مين جانبيظ ،ميا اولييادي ي حركي حمياو عبيد اويرحمن اوليي  ،أن ولم ياوح أعثياد ريه " ،اوييرط ،

اوبث ييد الجلم يياع أن زح ييين او بتي ي اوداخليي ي ل ييلم ال لرح ييد
الجلم يياع  ،األم ي ي " م ك ي ايدا ي ي ُ
اوشث  ،اول من خهوتا نسلطيا مراجت الحله .
وشييدد علييى أيمي ي زماسييك وزح ييين او بت ي اوداخلي ي

م كييدا أن حميياو زسييير وسييلبلى نحيير زحلي ي

اوم اوح متما كلم توك من رمن ،خاصي اوم ياوح اوم لمثيي
زلك األحدا .

أيمي اولثاو على جراح ا ،ل ا لدنا عز ز

وشيدد ي اوبثيد الجلمياع عليى
عرب 2017/8/26 ،48

 .12جهاد طه :ثالثة متطلبات لتحقيق معادلة أمن المخيمات في لبنان
وب ان" ،جتاد طظ" سث حركلظ اويدائم ولح يا

أيد عضر اولياد اوسياسي وحرك "حماو"
ليروت :ح
يددا رهر ي عرامييه وييذوك زلم ييه ي
علييى مثادو ي زريير حاو ي األميين والسييللرار داخييه اومخيمييات ،محي ا
"شيراي س سياسييي وأم يي لسييطي ي مرحييد " زحمي اورجييرد او لسييطي ي وب ييان وزحييا ظ علييى مشييروعظ
اورط

اولحر ر واوثرد .

وما طيظ خيه وليار زل ز يرن ميا م يا األم يى او ضيائي  :ان حركي "حمياو" زير ر وز بيذ الريياب
اوييذي لسييله اوييى اومخيمييات زحييع ع يياو ن ملثييدد وعبيير أج ييدات اسييلخبارازي امليمي ي ودووي ي زسييثى
ل لثا األامات واألحدا

من أجه زشير ظ صيرر اومخيميات وشيطبتا عين اوخارطي اوسياسيي اودوويي

وزدميريا ،وصرلا ولت ير اوشث
التاريخ :السبت 2017/8/27
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وشتد مخيم عيين اوحلير للب يان ،خيه األ يام اوماضيي اشيلبايات مسيلح ليين حركي " يل " وم مرعي
لدر له  ،ما زسب

لرمرم عدد من اولللى واو رحى.

وشييدد اوليييادي ي "حميياو" ي وب ييان علييى حيير

اوحرك ي علييى وحييد اومرمييم او لسييطي  ،وم يرا

اوسياسييي واوثمييه اومشييلرن وزثز ييز وزطيير ر عمييا خييدم مضييا ا شييثب ا ي وب ييان ،ورأى أن السييل راد
عيياولرار او لسييطي

زحييع أي ع يران دون اورجييرم و ييي

وحد اومرمم او لسطي

اومرحد.

اوثمييه اومشييلرن ييير أميير مر يير

ول خييدم

أي ييد أن ز ري ييك اوح ييالت اومش ييبري داخ ييه اومخيم ييات ل م ييرن عاوح ييه اوثس ييمري وز ييدمير اومخيم ييات
وح
وزت ير أيلتا انما ي أن ميرن لرسيائه أم يي ملثيدد وضيمن اسيلرازي ي لسيطي ي وب انيي شيامل
وواضح زررو حاو السللرار

اومخيمات واو رار.

يما نبظ طظ اوى أن حمهت اولحر ر واولشر ظ العهم اول زسلتد

دور ومرامم حرك "حماو"

وإن ااازتي ييا ي ي حما ي ي ي اورجي ييرد او لس ي ييطي  ،ور ضي ييتا امح ي ييام اومخيمي ييات ي ي ي اومشي ييار ا واألج ي ييدات
السلخبارازي .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/26 ،

 .13وفد من حماس يزور القوى السياسية واألمنية في صيدا

ليييروت :أجييرى و ييد ميييادي ميين حرك ي حميياو ي وب ييان ،سلسييل ا ييارات وثييدد ميين اولييرى اوسياس يي
واألم ي

مد

صيدا.

وزرأو و د "حماو" مس ووتا اوسياس

وب ان أحمد عبيد اوتيادي ،لر لي اومسي و اوسياسي وم طلي

صيدا أ من ش اع  ،ومس و اوثهمات اولب اني ا اد حسن ،و

وشييملع او رو ي مييد ر مخييالرات او يييش اولب ييان

اومرما اورسم ولحرك .

ي او ييرب اوثميييد ييراي حميياد  ،ورئييي

اوثاوم وثلمار اوملاوم ماير حمرد ،ومس و حزب هللا

م طل صييدا ا يد ضياير ،ونائي

اوممل ي

اوسياس ي ول ماع ي السييهمي ي وب ييان عسييام حمييرد ،واو ائ ي

اوممل

اوسياس وحرك أمه عسام ك ك.

الزحيياد
رئيي

لتي ي اوحر ييري ،واألمييين اوثييام

ولل يم اوشثب او اصري أسام سثد ،وم س عام زيار اومسللبه ي او يرب ناصير حميرد ،وعضير

وأطلييا اور ييد اولييرى اوسياسييي واألم ي ي علييى حليل ي اشييلبايات مخيييم عييين اوحليير ومخاطريييا ،واولرييييد
على ضرور مثاو

األسباب واولداعيات اول أدت اوى زلك األحدا .

يما أوض اور د أن زلك الشلبايات زز د من مثانا أيه اومخيم ،داعيا اوى اوثمه على عدم زرراريا.
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ونبيظ اويى أيميي اولثياون ليين جمييا اوممرنيات او لسيطي ي واولب انيي عليى ز بييع األمين والسيللرار ي
اومخيم ع ترد كيه اوحر يين مين أل يار اومخييم ،واوح يا عليى اسيللرار مد ي صييدا حاضي اولضيي

واوشث

او لسطي .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/26 ،

 .14نيابة االحتالل العسكرية تقدم الئحة اتهام ضد عمر العبد منفذ عملية حلميش
رام هللا " -األ ام الورلروني " :نشيرت صيحي "ييسرز " اوثبر ي  ،امي  ،ان نياعي الحيله اوثسيمر ،
مدمع رم اوخمي  ،لئح ازتيام ضيد عمير اوثبيد ا 20عاميا) مين لليد كيربر ميرب رام هللا ،عثيد مياميظ

علله رسم وحا ا وإوثاد سلرمرن

مسلرط حلميش،

اوشتر اوماضي  .وازتيم اوثبيد علليه ال يار

اوثائل ي او هري ي ومحاووي ي مل ييه س ييبث ا ي يراد آخ يير ن ميين اوثائلي ي  .كم ييا ز سي ي
الز ا ما شخ
وحس

آخر لتد

اوهئحيي او ييى اوثب ييد زتمي ي

ز يذ عمليات ،خه الشتر اول سبلع اوثملي .

لئح الزتام ،ليد ميرر اوثبيد ي  14زميرا ز ييذ اولليه ،عثيد ان سيما عين اوثمليي ي اوحيرم

اولدس  ،واول اس رت عن مليه شيرطيين ،وميا زيه تويك مين احيدا

ي اوحيرم .وجيار ي اوهئحي ان

"اومييلتم خطييط ي اوبدا ي ولح يير علييى ح يزام ناسييم او سييهح نيياري ،ور ييظ مييرر ي او تا ي ز يييذ
عملي طثن

حلميش اوم اور وبلدزظ".

آب ،ميا اومراط ي ار.ن) مين ةيز،

وحس

لئح الزتام لد زباد اوثبد اورسائه عبر زطبيي وازي

وطل

م تا نشر اورصي على صي حلظ مسيار يرم او مثي اويذي ن يذ ييظ اوثمليي  .وميد حاوويع ام اعيظ

والل تييا ل يلييظ ز يييذ عمليي طثيين .وأرسييه اويتييا وصيييلظ وز اصيييه اوييدخر اوييى صي حلظ ي او يسييبرن،
عثييدم ز يييذ اوثمليي ور ييظ ر يير .وحسي

لئحي الزتييام " لييد زبيياد اومييلتم اورسييائه مييا عييد اشييخا

آخر ن وألل تم ل يلظ ز يذ عملي والسلشتاد".

األيام ،رام هللا2017/8/26 ،

 .15وفاة القيادي في حماس الشيخ سليمان الف ار بخان يونس
عاميا) أحييد مييادات "حمياو" ي خييان يرن ،
خيان يرن  :زير اوشييي سيليمان او ي ار ا 67ا
األحد ارر أام ملبي .
و ي ليييان نث ي او ليييد ،ماوييع حرك ي "حميياو" :انتييا زحلس ي
رن  ،اوليادي

اويرم األحد اوخام

أحييد ألييرا علمييار ومشييا

ير اويييرم

ووجتييار خييان

"حماو" اوحاج اوشي سليمان ن ر هللا او ار األر محمد) ،اوذي و ازظ اوم يي
من تي اوح  ،ارر أام ملبي حاد عن عمر نايز  67عاما".

التاريخ :السبت 2017/8/27
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وأضا ع أنيظ زير
واوم ايد ن

"عثيد رحلي عطيار وزربيي وجتياد ،أ اييا ي سيبيه هللا زثياوى ،مخرجيا مايات اولياد
اوميياد ن كا ي  .وسيروع هللا ويظ اورحمي واولبير  ،وأن ثير

شيثبظ وأيليظ وخيان يرن

واوحرك السهمي خيرا .وزروى او ليد عد مراما ،كان آخريا مس ووي دائر األوما

خان رن .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/27 ،

 .16إردان يشن هجوما على منظمي المظاهرة ضد نتنياهو
محمد وزد :شن وا ر األمن اوداخل  ،ةلثاد اردان ،ي رما على م م
اومسلشار اولضائ

ولحمرم  ،أ يحاي م دوبليع،

اوحمرم  ،ل يامين نل ياير ،عسب

اجرارات اولحلي .

مد

اوم اير مباو م ز

ليل زر ا ،اوذ ن طاوبرن لرحيه رئي

شبتات او ساد ،و لتمرن م دوبليع عاومماطل وعدم السرام

يما وانللد اردان مرار اوشرط من األسبرم اوماض  ،اعللا كه من اوداد انيم ومي

ن لاو اولذان

زرجتا عالولماو ولمحمم ع ي اوسماح ولمل اير ن الحلشاد مباو م ز م دوبليع ،مائه" :اعللاوتما

يان عم اع خطر

زلد ر اومرمم ولشرط  ،ووم من ي ان ضرور ولرريلتما عاألصدا ".

وانللد وا ر األمن اوداخل اوليادات اول زلرد اوحران واوم اير مباو م ز م دوبليع ،مائه" :ي ان
حمل كاتع اول ززعم أن اوشرط زليد حر اولثبير ،و لر اوحليل  ،من لرم عاوم

عسياد اولانرن

ير انيم وم مرعلظ اوذ ن سثرن من خه اوم اير ولشميه ض رطات سياسي على اومسلشار
اولضائ ولحمرم  ،اوحد

دور عن م اير سياسي عاملياا".

عرب 2017/8/27 ،48

 .17انضمام "جيل جديد" لتنظيم إرهابي يهودي بالضفة الغربية
له ضاير :ماوع م ادر

جتاا األمن اوثام السرائيل ااوشاعان) انظ رصد

وجرد "جيه ران ول يم اولمرد" .و"اولمرد" ير ز يم تردي اريال
أ راد

األشتر األخير

م اط اوض او ربي وز ما

ل ر اسليطاني طل عليظ اسم "لهد م" .وكان "او يه األو " من يذا اول يم مس ول عن

جرائم ،لي تا احراق ليع عائل دواعش

واوسمك على ض ا

مر دوما ومله رهر من أ راديا ،وإحراق ك يس اوخبز

عحير طبر  .وماوع صحي "يسرز " اويرم ،األحد ،ان العهن عن نشرر يذا

او يه او ان ير زحذ ر من "ارياب تردي شد د".

و تاجم أ راد ز يم "اولمرد" الريال  ،اوذي انب

من حرك "شبيب اوله " اويمي ي اوملطر

والريالي  ،او لسطي يين واألماين اود ي ةير اويترد
التاريخ :السبت 2017/8/27
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جيش الحله السرائيل  .وكانع مرات او يش مد أخلع اوب ر السليطاني اوثشرائي

وضبا

"لهد م" ،وكان العللاد أن او شا الريال مد زهشى ،ورن عمليات مرامب لر اوشاعان أنظ ن ذيا

أظترت عرد ع اصر "اولمرد" ،ويم شبان ص ار و لي
اريالي .
وارزر

يذا اول يم الريال

ترد ،اوى اول ما من أجه اوليام عرنشط

اعلدارات عد د عثد اخهر "عمرنا" ،لي تا احراق سيارزين

حرار ومر لرر ن ،ومحاوو اوحاق أضرار عسيار دللرماسي مرب اول
ومرما وممم اوملحد
وبحس

لي السباني

اولدو أ ضا.

اوشاعان ،إن عحرازظ مائم عرسمار عد عشرات من او شطار او دد

مطلا اوثام اوحاو أصدر او يش السرائيل  47أم ار ادار ا ضد ع اصر
ما ااوع سار اوم ثر حلى اآلن .وي ان خمس نشطار لط مثلللين

ألوامر ادار ضديم.

للد

اولدو

ز يم "اولمرد" .وم ذ
اول يم ،لي تا  28أم ار

اوس ن،

أعلاب خرمتم

عرب 2017/8/27 ،48

 .18تحليل :إسرائيل" خسرت الحرب األهلية في سورية
او اصر  :ما اومحله اوسياس ولل ا او اني اوثبر  ،تردا ثاري ،ان اسرائيه خسرت اوحرب األيلي
اودائر

تم ما

سرر  ،وبدأت ملرخر

م ذ اوثام .2012

ري على األراض اوسرر وخاص اودخر ال ران

ورأى " ثاري" أن نلائج اوحرب األيلي اودائر

مسلطردا" :نحن
ا
وب ان".

اسرائيه ُيزم ا

وأ اد عرنظ كان عإممان زه ألي

سرر م ذ خم

حرب سرر عسب

س رات "وم زلض

مثاناز ا من ملهام اوحرب األووى

أن ز ثه اوملمرد ن من ةير "اولاعد " و"ز يم اودوو " اوسيطر على

او رب اوسرري حلى مشار دمش .
وتكر اومحله السرائيل  ،أن "اولردد

اوثمه عاورسائه اوسياسي خارج اوحدود" ،ير اوسب
سرر .

عدم كس "اسرائيه" ولثرامه اول كان عإممانتا أن زُرسبتا اوحرب
وأرد  " :سرر اويرم رجد مثسمر ولمخالرات اوروسي  ،ووجرد أن م ا راني
سرر  ،ومن اوراض أن اولراجد ال ران

للد ملسم ".

التاريخ :السبت 2017/8/27
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اومحله السرائيل " تردا ثاري"" :يه ما عات عملدورنا ير زرخير زثز ز اولراجد ال ران

وأضا
سرر ".

قدس برس2017/8/26 ،

 .19تقرير :إخفاق "إسرائيل" في استقطاب الشركات النفطية الكبيرة
وويد خدوري :اسلطاعع اسرائيه أن زسب

جيرانتا من دو شرق اوملرسط

او اا اوبحر خه اوثلد ن اوماضيين ،عايلشا تا عشر حلر ةاا وزحد دا
اومحات ولبر

ووب ان .وايلمع

زطر ر ص اعلتا
اوميا اوشماوي

عادئ األمر للطر ر حلل "زامار" نحر  282مليار ملر ممث

و "و ا لان" نحر  500مليار ملر ممث

من او اا.

وأُنلج عاو ثه من حله "زامار" م ذ ربيا عام  2013ولزو د محطات اورتربار اومحلي  .وز رى

م اوضات ما اودو اوم اور ول د ر ةاا "و ا لان" ،ناييك للحر ه مث م محطات اورتربار اومحلي

لسلثما نرعين من اورمرد يما او اا وومرد آخر ،لدلا من العلماد اوسال على ومرد واحد وره

محط  ،اما او حم اوح ري أو او ير أو ه.
ورن زث حر مسار او

كانرن األو اد سمبر)  ،2014ع دما ازتم م ر

اع او اا السرائيلي

سلط مما ح الحلرار ،اوررنسررزيرم علياد اوشرك األميركي "نربه انرج " ومشارك "د ليك"
السرائيلي  ،عاسلحرات عمرج

الز امات اول ومثتا ما اوسلطات او طي  ،على كه اليلشا ات ومن

رم احلرار امدادات او اا اوداخلي  ،وسثري او اا واورتربار .ونل ع ارر توك ،خه ات

واوم لما اومدن

عسب

يذ اودعرى ،شارن يتا رئي

لثل لي "األمن اورط " ،وأُحيه اوخه

اورارار ل يامين نلي ياير مثلب ار أن األمر
على اومحايم.

نتا اومطا

ورن ُوجدت حلر وسطي لنلات او
نلر مذكرات اول ايم ولل د ر اوى اودو اوم اور  ،وزخر
اسرائيه ولثدد او تات اوراج

اع او اا من اولداعيات اول وحلع لتا ،نلي

يذ او زاعات عثر أضخم مماز

األميركي  .وجرى اولرصه اوى حلر وسط ،عحي
ح

تا

عثر اوحلر او

او رضى من

شركات او ط اودووي من اوثمه

اوح ر على مرا لازتا حلى عثد زرميا الز امات ،واول امر

صهحيات اوم سسات اورسمي  ،ومدى ز ا سي اوثمه
وزدخه

اور يسع

اسرائيه ملارن عاودو األخرى.

اومحاما وشركات اوثهمات اوثام خ رص ا
لرج

على شركات اوررنسررزيرم اول اا عن

ير نسبيا ،خ رصا

"يار ش" و"يار ن" اومل اور ن،

حلل

وُثلبران األمرب اوى اوميا اولب اني ا بثد األو نحر  10أميا من اوميا اولب اني ).
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األووى

واأليم من توك ،أُعلن عن دور اولراخي

أ لر اسبلمبر)  ،2016وبرشر اوثمه يتا
 17آتار امارو) من يذ اوس .

زشر ن او ان انر مبر)  2016وأُعل ع أسمار اوشركات اوراعح

وُذكر أن الز امات ما اوررنسررزيرم علياد "نربه انرج " ،كانع من طر
اوطر ين.
وشمه اوتد

اورئي

من دور اولراخي

محادرات ر ائي لين

األووى ،زطر ر  24مطث عحر اللرن) محات ليلشا

"زامار" و "و يلان" ،و لراوح ح م عثر اولطا نحر  400كيلرملر مربا ،وعم
 1,800 -1,500ملر .وكانع اودور زرم اوى اسللطاب شركات او ط اوثاومي ،
من خبرازتا او ي وإممانازتا اولسر لي واو

ميا اوبحر لين

محاوو وهسل اد

اعي واوماوي  ،وو ل ز رب جد د لين اسرائيه وشركات

او ط اوثاومي  ،خ رص ا عثد اول ط او ازج عن دعرى سلط مما ح الحلرارات ،ودن س ين آخر
مرانين اوملاطث اوثربي  ،عثد اورين اوذي أصالتا أخي ار.

وحاووع اوسلطات السرائيلي اومث ي ان اح دور اولراخي

وا ر اوطام واومس وورن

اوراار

األووى ،ورن من دون جدوى .وشارن

اوم زمرات اولرو ي اوضخم

ضها عن"ةر مثلرمات" ولشركات ،ورن من دون زحلي األيدا .

و دن وييرسلن وس ا رر،

وم زثلن سرى أربا شركات عن ايلمامتا عاومشارك  ،وي "انرجين" اويرناني و "اد سرن" ال طاوي ،

يذا المبا اوضثيم عددا

وراو اسرائيلي وم ُرشم عن اسمتا ،و "ر بسر " السباني  .ونلي
وأيمي  ،ألن "ر بسر " ي اورحيد اول زلملا عمركز مرمرق ضمن اوشركات او طي األوروبي ،
او

اع او طي  ،عن محاوو اسللطاب اوشركات اوثاومي ولثمه

سرت أنبار أ ض ا
وزحد دا "ايسرن مربيه" األميركي  ،ورن ل از اق حلى اآلن.
وشمه عدم ايلمام اوشركات او طي عاو

اسرائيه
و

اسرائيه،

اع او اا السرائيلي حلى اآلن ،ضرب كبير وطمرحات
وخبر

اسللطاب شركات لرساميه ضخم وزخ

زطر ر اوحلر اوبحر اوثميل

الز الت اوضرور وطرق أسراق ضخم جد د  ،اويذ مثضل زراجتتا اسرائيه على رةم

محاولزتا ما زركيا واويرنان وإ طاويا) ،واوسث
ظتر) ،ك ز ب مرك از امليمي ا ول
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 .21مخطط إسرائيلي لمصادرة المقابر اإلسالمية بالقدس
محمد وزد :يش ع م سس اولدو اودووي او لاب عن مخطط وهحله السرائيل
ز يذ خطط اولتر د

زررازي .
وبحس

مد

لض عمراصل

اولدو اومحلل  ،عبر السليهر على اوملالر السهمي ولحر لتا وحدائ

زلر ر صادر عن اوم سس  ،رم اوسبع  ،2017/8/26حر زطررات األحدا

عاولدو ،سلمر الحله

اومد  ،من خه

عالعلدار على اوملدسات

اومس د األم ى ،واوم ادم على اوب ار السليطان .
وو ع اوللر ر اوى أن ج ار ات زاعث وبلد

واومرامم

مراصل املحامات

الحله حاووع يدم سرر ملبر "اويرس ي " اومهصل

ازي  ،يما أوم ع و
وسرر اولدو اولار خ  ،ع ر السليهر على أر اوملبر لمام حدائ زرر ح
السهمي أعما اول ر ف.
رعا اوملالر ودائر األوما
ح

عرب 2017/8/26 ،48

 .21هيئة شؤون األسرى :االحتالل يعتقل  800طفل بينهم  25جريحا منذ مطلع العام الجاري
ةز  -رائد ل  :ما رئي

"ييا ش ون األسرى واومحرر ن" اولاعث وم م اولحر ر او لسطي ي

عيسى مراما ،أم  ،ان مرات الحله "السرائيل " اعلللع م ذ لدا اوثام او اري نحر  800ط ه،

من لي تم  25ط ها أصيبرا عاورصا

مبه مهحللتم واعللاوتم.

وأيد مراما ،أن حمرم الحله زسلتد

اوح

عليتم خه

زطاوتم.
وأوض

عملي العللا

األط ا عشمه مم تج وملثمد ،سرار عإطهق اورصا

لتد

اولله أو من خه سياس العللالت اوراسث اول

أن مث م األط ا اومثلللين لثرضرن ولل ريه واومثامل اومتي

اوحلرق خه اعللاوتم واسل رالتم ومحايملتم.

واولاسي واوحرمان من

الخليج ،الشارقة2017/8/27 ،

 .22تقرير :االحتالل يسعى لمحو "الخط األخضر" بتكثيف التجمعات االستيطانية
اولدو اومحلل  :أيد اوممل

اورط

ولد ام عن األر

أعثادا ةير مسبرم
الحله السرائيل لدأت زرخذ
ا
او اري ول ليع اوض من ره كانلرنات اوى 12و

التاريخ :السبت 2017/8/27
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عل يرن)

او رب ،وارئيه

اورسط ،رم كه م تا زل رم ولثز

اوشما  ،ومثاويظ أدوميم

اومدن واولرى او لسطي ي عثضتا عن عثر.
وما اوممل

زلر ر األسبرع او ادر أم  ،ان اوشرك السليطاني اول

اورط

تردا" اج رب

"اوشرك ولطر ر جبا

او ربي ) ،زثمه وباولثاون ما اوم ل

اوض

السليطان "ةرش علسيرن" على امام ره

مسلرط ات جد د

عليتا "ةرش عل يرن.
وورد

طل عليتا

اورلل السليطاني اول

المليم

طل

اوللر ر أن مد ر اوشرك مرش مرسمر يلش اوذي سب أن عادر لمام مسلرط ل "أ رات"

وأورن ش رت" ،ادعى أن امام يذ اومسلرط ات او د د  ،واول
اور اارات تات او ل  ،سلحه مشمل اوسمن
و ري اوحد

عن ره

ري اوثمه عليتا سر

ما

اولدو ومحيطتا".

مسلرط ات مرب اولدو ،مرب مسلرط "أورن ش رت" ،و"ة اعرت" ومرب

اومرما اولد م ومسلرط "مسرؤوت لسحان".

وزثلبر األراض اول سللرم عليتا اومسلرط ات تات ز

ي ات مخلل من مبه دوو الحله  ،حي

أن مسما م تا لا زحع سيطر او يش السرائيل  ،وكان مد زم الز اق ما وا ر او يش اوسال ،

مرش
رز

ثاورن ،على اخهئتا ،و لرما أن زر

اومساح لمام نحر  500اوى  1000وحد سم ي .

يذا عاولزامن ما مرار وا ر او يش السرائيل

او يش وضمتا اوى مسلرط

"اوثاد" وب ار آل

أ ي دور ويبرمان ،زحر ه أ ار

اورحدات السليطاني

اطار مخططات دوو

الحله ومحر اوخط األخضر عبر امام وزر يم اول مثات السليطاني اويترد
وزثز ز اورجرد السليطان اويتردي

سيطر عليتا

على جانبيظ،

زلك اوم اط على طر ضمتا كرمر واما وبلر الحله .

عمان2017/8/27 ،
الرأيّ ،

 .23قراقع :ينتقد أوقاف رام هللا لعدم سعيها لتمكين أهالي األسرى من الحج
رام هللا :وجظ عيسى مراما انللادات شد د اوى واار األوما
عشمه مس و وح ي

حمرم اوحمد هللا على عدم سثيتا

ولممين عائهت األسرى من أدار ر ض اوحج يذا اوثام وشملتم ضمن ممرم

خادم اوحرمين اوشر ين أسر عثائهت اوشتدار.

وما مراما خه ولائظ عائهت أسرى ألدوا اسليار وزذم ار عسب

حرمانتم من ر ض اوحج يذا اوثام

ونسيانتم وعدم زذكريم" :عاورةم من وجرد ممرم وملاعد اضا ي عما لدر أوم ملثد مدملتا اومملر

اوسثرد مشمرر على توك ال انظ وم لم اولطرق ل من مر

ول من عثيد ولشمه عددا من عائهت

األسرى وان جزر كبير من يذ اوممرم الضا ي وم لم اسل هوتا".
التاريخ :السبت 2017/8/27
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وأشار اوى مراسهت ومطاوبات عد د مدملتا ييا األسرى واألسرى داخه س رن الحله اوى كا
او تات اورسمي من اجه اسلا ا

شمر اوممرم اوسثرد

وثائهت األسرى على ةرار ما كان

مراما أن ممرم أدار ر ض اوحج وثائهت األسرى مد زم ا لا تا م ذ 4

مثمرل عظ ساعلا .وأوض

س رات دون مثر األسباب وكرن ي ان م تر ةامر وضا حدا وذوك.

فلسطين أون الين2017/8/26 ،

 .24استشهاد طفلة دهسها مستوطن باألغوار
األةرار اوشماوي  :اسلشتدت ،اوسبع  ، 2017-8-26ط ل زبلم من اوثمر رماني س رات ،عثد أن
م طل روش ليع دجن اولر ب من حاجز اوحم ار عاألةرار اوشماوي .

ديستا مسلرطن عسيارزظ،

وماوع م ادر طبي  ،ان اوط ل أسيه طارق ألر عرن ،ا 8س رات) ،من للد جبا عمحا

ج ين

اسلشتدت جرار اصاللتا ع روح خطير ارر ديستا من مبه اومسلرطن.

فلسطين أون الين2017/8/26 ،

 .25االحتالل يعتقل تسعة مواطنين في الضفة ويستهدف الصيادين في غزة
رام هللا/ةز  :اعلللع مرات عسمر اسرائيلي ،

اوض او ربي .
وما ملحد

ر اويرم األحد ،زسث مراط ين من عد م اط

عسمري ،عرن ةاوبي اومثلللين "مطلربرن" ألجتز األمن ،ومد زم نللتم وللحلي مثتم

من مبه ضبا جتاا "اوشاعان".

وأشار اوى أن العللالت زركزت

مرى وبلدات ومخيمات ليع وحم واوخليه وأر حا.

وعلى صثيد آخر ،لحع اوزوارق اوحربي السرائيلي
اورشاش او ليل عاز ا مراي

ر وصباح اويرم األحد ،نيران أسلحلتا

او ياد ن مباو سراحه أي ر من م طل

وأ اد مراسه "اولدو" دوت كرم ،عرن اوزوارق اسلتد ع مراي
اوسرداني واوراح شما

اومسمرح وتم عاو يد يتا.

التاريخ :السبت 2017/8/27

ةرب مطام ةز  ،حي

مطام ةز .

او اد ن مباو سراحه م طلل

زمع مهحل او ياد ن داخه مسا

أمه من

القدس ،القدس2017/8/27 ،
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 .26أقدم دار سينما في غزة تستعد الستقبال المشاهدين
زسلثد "سي ما اوسامر" أمدم دار عر
ما يلم لسطي

عن مضي األسرى،

ةز و ر ةبار رهر علرد ع تا واسللبا رواديا م ددا
اولطام.

محاوو لحيار اوسي ما

وصررت أحدارظ
وع ران او يلم "عشر س ين" ،وير من انلاج شرك "يرنلي ير لرودكشن يلمز"،
ح
عد من اولطام ،وزرحوى اخراجظ عهر اوثلر .
أماين ح
وماوع ةاد سلم  ،اوم سل العهمي وشرك النلاج وركاو " ران
لعاد وجرد اوسي ما اوى ةز  ،واخلرنا سي ما اوسامر وللد م اوثر
اولطام" .وبدأت يذ اوسي ما نشاطتا

النل اض األووى

.1987

لرو"" :او رر ي

محاوو

األو  ،وي أو سي ما ا للحع

اوثام  ،1944وأةللع ألرالتا نتائي ا ما انطهق

و ثاوج او يلم مضي األسرى عرسلرب مخللم وبلاو

مسلله ومحا د ع ر

انسان

ومدزظ ساعلان ون م اوساع .
النلمار ،و لا و اد سلم  ،ح

او ر عن

الخليج ،الشارقة2017/8/27 ،

تورد إلى غزة كميات من الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في القطاع
 .27مصر ّ
ةييز – وكييالت :سييمحع م يير للرر ييد كميييات اضييا ي ميين اورمييرد اوخييا عمحط ي زرويييد اورتربييار
اورحيد ي مطيام ةيز  ،ميا سييخ م مين حيد أامي اورتربيار اولي

اولطام اوساحل اومحاصر.

وسلطع و يا اوط يه محميد اوسيا

ثيان م تيا م يذ عيد شيترر سيمان

ارير زسيممظ عثيد سيباحلظ ي عحير ةيز اوضيرر عليى ز از يد اوللير

عميا او ر او ح ولرمم محطات اومثاو

عن اوثمه جرار ز امم أام اورتربار عسيب

اوح يار

السرائيل  .وتكرت أن ا اد اورمرد اوم ري اومررد ولمحط جار ي اطيار جتردييا اوح ي ي ولحسيين
خدم اورتربار عما ير ملاح مين اممانيات ،وبياورةم مين زلليي

وح يراو  50مي يياوا ميين اورتربييار اول ي زررديييا وللطييام .و

سيلطات الحيله م يذ عضيث شيترر

ي

اومبلذو على شراطئ اولطام او لير اومملد و حر أربثين كيلرملرا.

 23م يير ا وميييا اوم يياري اوميييا

الخليج ،الشارقة2017/8/27 ،

 .28بهية الحريري تعقد لقاء لبنانيا  -فلسطينيا في دارة مجدليون حول اشتباكات مخيم عين الحلوة
علدت او ائ

لتي اوحر ري ولار وب انيا لسطي يا مرسثا

اوطيم او لسطي

وب ان "

التاريخ :السبت 2017/8/27
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اعليات صيداو وميادات ام ي وب اني " ،زلر ا وللحرن اوذي كانع لدأزظ على خط مثاو
احدا

مرضيرم احيدا

عين اوحلر وم ا زرراريا" ،ولبح

من اربث ل رد ز كد على اولمسك عاوثمه او لسطي

زداعيات

اومخييم ،وانلتيى اويى از ياق عليى وريلي

اومشلرن ونشر وزثز ز ودعم اولر اومشيلرك ي

اومخيييم ومهحل ي وزرميييم اوحييالت األم ي ي اوخارج ي عيين اولييانرن وعيين الجمييام او لسييطي

جراح اوملضرر ن من زلك األحدا
شييارن ي الجلمييام :اويرئي

مخالرات او يش

ل سيما

وبلسييم

ح اوطيري.

ي اد اوسي يرر ،م لي صيييدا وأمضيييلتا اوشييي سييليم سرسييان ،رئييي

او رب اوثميد اوركن راي حماد  ،مائد م طل او رب المليمي

اوداخل اوثميد سمير شحاد ورئي

ممل

ييرم

ميرى األمين

مخيالرات او ييش ي صييدا اوثمييد مميدوح صيث  ،رئيي
رئييي

للد ي صيييدا اومت ييدو محمييد اوسييثردي ،نائي

اومملي

اوسياسي ول ماعي السييهمي ي وب ييان

اوييدكلرر عسييام حمييرد واومس ي و الجلميياع حسيين اليير ا ييد ،م س ي عييام زيييار اومسييللبه ي او ييرب
اودكلرر ناصر حمرد واومس و اول يم اومحام محي اود ن او ر دي ورئيي

جمثيي ز يار صييدا

وضراحيتا عل اوشر ف واوسيد عدنان اوز باوي ،وعدد من اوليادات او لسطي ي والسهمي .

واعلبييرت اوحر ييري ان "األحييدا

األخييير واوملرييرر ي مخيييم عييين اوحليير ومييا نييلج ع تييا ميين مييسو

ومثانا ألل يار اومخييم ومين زيداعيات عليى اومد ي واو يرار ،زلطلي
على اولضي واوشث

شثرر عا عاومس ووي واوحر

او لسطي

مين او مييا عميا نلمي

وامن اومخيم واو رار.

ويد تم مين

رم كانيع ميداخهت ومم لي اوليرى او لسيطي ي واو اعلييات او ييداو اومشيارك  ،زطرميع اويى األحيدا
األخير ووجت ن ر كه من األ رميار او لسيطي يين م تيا ،وانلتيع اويى طيرح ا ريار ومللرحيات ومثاو ي

عاولثيياون لي ي تم وباول سييي مييا األجتييز األم ي ي واوثسييمر اولب اني ي .

اسييباب وزييداعيات زلييك األحييدا

وانلتى الجلمام اوى از اق على عد نلا اعل تا ي خليام اولليار عضير اول ي اومركز ي وحركي يل

عزام األحمد:

 -اولمسك عاوثمه او لسطي

مبه األمن اورط

اومشلرن وباولر األم يي اومشيلرك وزثز يز دورييا ومسياندزتا خاصي مين

او لسطي .

 -اعلبييار جميييا اومطلييربين واوخييارجين عيين اولييانرن ي اومخيييم س يرار لسييطي يا او وب انيييا يييم يييد

ولمرمثين على يذ اورريل ويم مطلربرن

اسلمرار اوبح

ع تم وزسليمتم ولدوو اولب اني .

 -ز يم اجلماعات دور لين اولرى او لسيطي ي وبيي تم وبيين اومسي ووين األم ييين اولب يانيين ول سييما

مخ ييالرات او يييش اولب ييان و م ييرن ي ييان اجلماع ييات دور ي ي عاس ييلمرار وبحي ي
عاومحا ي علييى وحييد اومرمييم او لسييطي

التاريخ :السبت 2017/8/27
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او يداوي اول عاعلبار اساسا وممن

وب ان كلظ وجزر ل ل أز من امن واسللرار وب ان اوذي زحاو

اولرى اولخر بي واولر ير والريالي زخر بظ و او اعدار وب ان واعدار لسطين واعدار األم جمثار.
 -للسييم جيراح ايل ييا ي حي اوطيييري ،وزسييتيه عييردزتم عرسييرم ومييع ممميين اوييى م ييااوتم وبحي

كييه

األضرار اول سببلتا اوخه ات واوخسائر و ثمه على مثاو لتا عرسرم ومع مممن.

النهار ،بيروت2017/8/26 ،

 .29مسؤول أميركي ينفي ما نقلته "الحياة اللندنية" :كوشنر لم يقل إن وقف االستيطان غير ممكن
م يييد اولضييمان  :نلييه م ارسييه صييحي "يييسرز " ي واش ي طن عيين مس ي و كبييير ي اوبيييع األلييير
األميرك ن ييظ وميا تكرزيظ صيحي "اوحييا " اول دنيي مين أن مبثير اويرئي

يرش ر ،أخبر رئي

األميركي  ،وصيتر ،جار يد

اوسلط او لسطي ي  ،محمرد عبياو ،خيه ولائتميا اوخميي  ،ي رام هللا ،أنيظ وين

م ييرن ي ييان أي ز مي ييد وهس ييليطان ألن ييظ س ييي دي او ييى ز ر ييك اوحمرمي ي السي يرائيلي اوحاويي ي  ،لرئاسي ي

ل ييامين نل ياير.
وبحس

اومراسه على حساعظ اوخا

على مرما "زر لر" ،وصم اومس و األميرك  ،وم سيمظ ،ييذ

اول ر حات عرنتا "يرار مطل  ،وم ُله مط".
صييحي "اوحيييا " نللييع ،اوسييبع ،عيين م ييادر دللرماسييي ةربيي  ،أنييظ زييم "زحليي عثيير اوللييدم ،ووريين
وييي

لدرجي زر ي لطييهق عمليي اوم اوضييات م ييددا" ،وأن اور ييد األميركي "أللييم عبيياو أنييظ سيييثمه

ي اومرحلي اوملبلي عليى زثز ييز اوثهمي لييين او يانبين ي اوم يالت المل يياد واألم يي واوسياسييي ،

مبه اطهق اوم اوضات".

وأشارت ،نليه عين م يادريا ،اويى أن كرشي ر ،ميا وثبياو انيظ ل ممين وميم السيليطان ي اوضي

او ربي اومحلل  ،لذر ث أن توك سي دي اوى انتيار حمرم نل ياير.

عرب 2017/8/26 ،48

" .31يسرائيل هيوم" :طلب أمريكي لتجميد عباس خطواته الدبلوماسية ضد "إسرائيل"
او اصيير  :ماوييع صييحي " س يرائيه ييييرم" اوثبر ي  ،ان جييارد كرش ي ر مبثيير او يرئي
األوسييط ،طل ي

أليي

ميين رئييي

األمر م ي ولشييرق

اوسييلط او لسييطي ي محمييرد عبيياو ز ميييد اوخط يرات اودللرماسييي ضييد زييه

و ليير أربثي اشييتر ،ملالييه اوليزام أمر مي عطييرح خطي سياسييي م مي ولحر ييك اوثمليي اوسييلمي ،

خه يذ او لر.
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ونللييع او ييحي اوثبر ي ي عييدديا او ييادر ييرم األحييد ،عيين م ييدر لسييطي

مروييظ "ان الدار ي

واش طن ز ري صياة خطي سياسيي زشيمه جيدول ام ييا محيددا عشيمه مسيب  ،يلم خهويظ م امشي كيه
اوم اوضات ،شر ط أن حا ظ او لسطي يرن على "اوتدور".

اومسائه او رير

وأشارت او حي اويى أن عبياو أعيرب عين مرا لليظ اومبدئيي عليى طلي

وضمان شخ

زرام

من اورئي

ز ارمي

كرشي ر ،ور يظ طاوي

عياولزام

وتيذ اوخطي  ،كميا از ي يير وكرشي ر عليى عليد وليار ميا اويرئي

خه اوم زمر اوس ري ول مثي اوثام وممم اوملحد  ،اوشتر اوملبيه ،وخيه تويك لليزم ز ارمي

امام عباو ع ياة وعر
شار اوى أن اورئي

اوخط اوسياسي اول

األمر م زرام

وبين ل يامين نل ياير

ري اوثمه عليتا.

كان مد نشر على حساعظ

"زر لر" ،أنظ لرميا عليد وليار لي يظ

نير ررن ،على يامش أعما او مثي اوثام .

ونلليع او يحي عين اوم يدر او لسيطي

ونل ياير وعباو.

أنيظ مين اومحلميه عليد ممي رهريي ي نير يررن ليين ز ارمي
قدس برس2017/8/27 ،

 .31االتحاد األوروبي يطالب "إسرائيل" بإعادة معدات مدرسة صادرها بالضفة
لييع وحيم :جيدد الزحياد األوروبي  ،اوسيبع  ،2017-8-26اولريييد عليى أن جمييا عملييات اوتيدم اولي
داعيييا دوو ي الحييله لعيياد مثييدات مدرس ي "ج ي
ز ييذيا سييلطات الحييله الس يرائيل "مر رض ي " ،ا
اوذ " شرم ليع وحم واول صادريا الحله مبه رم من ا للاح اوثام اودراس .
وما او اط عاسم الزحاد األوروب

ي

لسيطين ،شيادي ع ميان ،ان عملييات اوتيدم ز يدرج ي اطيار

دومييا عيين ر ضييتا ،وزطاو ي
سياس ي دوو ي الحييله السييليطاني عاوض ي او ربي ي  ،واول ي زثبيير اوييدو
ا
لرم تا عشمه رري.
وأشييار ع مييان اويييرم ،اوييى أن مرضييرم يييدم مدرس ي "ج ي

اوييذ " ،وبلي ي أعمييا اوتييدم زطييرح خييه

الجلماعي ييات مي ييا حمرم ي ي الحي ييله  ،وُثبي يير الزحي يياد األوروب ي ي عي يين ةضي ييبظ لسي ييلتدا
واومدارو او لسطي ي .

اوم شي ييست

فلسطين أون الين2017/8/26 ،

 .32بلجيكا تطالب االحتالل بدفع تعويضات حول هدم مدرسة بنتها شرقي بيت لحم
مامع مرات الحله السرائيل لتدم وم ادر مثدات مدرس "ج

من ا للاح اوثام اودراس .
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وتكيرت صييحي "مثييار ف" السيرائيلي أن اوحمرمي اوبل يميي طاوبييع دووي الحييله لييد ا زثر ضييات
حر يدم اومدرس اول ُل يع عرمرا لل يمي .
ُشار اوى أن مرات الحله  ،كانع مد اسيلروع األربثيار اوماضي  ،عليى لييرت مل للي  ،زثيرد ومدرسي
"ج ي اوييذ " ش يرم مد ي ليييع وحييم ،زسييلخدم ك ي ر مدرسييي عح ي عييدم اولييرخي  ،ممييا حييرم
اوطلب من اورصر اويتا ،وبدر عامتم اودراس او د د.

فلسطين أون الين2017/8/26 ،

 .33السفير القطري لدى إيران يبدأ أعماله بشكل رسمي

طتران :لدأ اوسي ير اولطيري ويدى ا يران علي لين أحميد علي اوسيليط  ،أعماويظ ي شيمه رسيم أمي
عثد وصروظ اوى طتران أو من أم  ،لسلا ا

مب ى اوس ار اولطر ي عاوثاصيم

ممارس متامظ

ال رانيي ي  .وز يياو نش ييطار عل ييى مرم ييا اولراص ييه الجلم يياع "ز يير لر" ز اص يييه ول ييار اوس ييليط ووا يير

اوخارجي ي ال ارن ي ج يراد ظر ييف ،م كييد ن عبيير ز ر ييدات عييد أن "اوس ي ير اولطييري أمسييم أمييام ظر ييف
ال ران عرن مرن وبهد ع د حسين

خه زلد مظ نسخ من أوراق اعلماد زمتيدا ور ثتا اوى اورئي

ظيين اولييياد ال رانيي " .وأ ييادت وكاوي زسي يم اودوويي ومنبييار عييرن اوسي ير اولطييري علي ليين أحمييد عل ي
اوسليط عاد او مث اوى اوثاصم ال راني  ،واسلرنم صباح أم

أعماوظ ي مب يى اوسي ار اولطر ي

ي طت يران .وكانييع مطيير أعل ييع عيين اعيياد س ي يريا اوييى طت يران عثييد محادرييات أجر ييع األربثييار لييين

وا ري خارجي اوبلد ن ،أيدا خهوتا زثز ز اوثهمات لين مطر وإ ران.

الحياة ،لندن2017/8/27 ،

تغيـر قواعد اللعب ومستويات استعدادها بعد لقاء نتانياهو  -بوتين
" .34إسرائيل" ّ
اولدو اومحلل  -أما شيحاد  :الللسيام اولي رسيمتا رئيي اوحمرمي السيرائيلي  ،ل ييامين نلانيياير،

يلمر طيير ها .اول يير حات اولي أطللتييا
عثييد عردزييظ ميين ولييار اويرئي اوروسي هد مييير لييرزين ،وييم زسي ح
حر ز ايمات ميا روسييا وين زيرز ع د يد عين زليك اولي از ليا عليتيا ي وليارات سياعل  ،و ي مركزييا
ض ي ييمان ع ي ييدم الحلر ي ييان ل ي ييين ط ي ييائرات اوبل ي ييد ن عل ي ييى األر

اوس ي ييرر  .لاني ي يياير كبليي ي ي اولي ي ييادات

السيرائيلي  ،األم يي واوثسييمر واوسياسييي  ،ييدرن زماميا أن ز يياا روسيييا عيين ا يران و "حييزب هللا" ،ويين
لحل  ،على األمه

يذ اومرحل  .ويذ اوز ار جيارت ،لن اومرحلي اوحاويي اولي زمير لتيا اولضيي

اوسيرر عازيع زشيمه مللي ا كبيي ار لسيرائيه .ليد حسيمع اوليييادات السيرائيلي أن اوحيرب اوسيرر زللييرب
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من نلط او تا واو ائز يتا ير زحاوم روسيا -األسد  -ا ران و "حزب هللا" ،وباولياو  ،سيرد خطير
سلب

حدو ز يير اسلرازي

وضا اسرائيه ،وي ا ممن مل زه ألي .

يذا اولل اوذي ارز ا درج عثيد عيرد نلانيياير "عخ ي ح يين" ،مين وليار ليرزين ،ر يا سيلم اولتد يدات

الس يرائيلي وبثييد أمييه ميين أربييا وعشيير ن سيياع أطل ي وارار اويمييين زتد ييدازتم :وا يير اوييد ام ا ي ييدور
رسيياو مباشيير اوييى روسيييا واورل ييات اوملحييد مثل يا أن اس يرائيه ويين ز ل يير أي طيير

ويبرمييان ،عث ي

لعثيياد اولتد ييد ع تييا وويين زسلسييلم و تييرد ا يران ي انشييار وامييا جد ييد ،شييمه مراعييد وسييهح او يير
واوبحر ال راني  .أما وا ر اولثليم ،ن لاو لي يع ،رعلن أن كه الحلمالت مطروح على اوطاووي ،

عالشييار او ييى مراجتييات عس ييمر  .ومييا عم ييه وضييرح أن اسييرائيه ويين زثلم ييد علييى اورل ييات اوملح ييد
وروس يييا ،وس ييلحل ظ و س ييتا عحي ي او ييد ام ع يين ن س ييتا حل ييى ض ييد ال ي يرانيين عل ييى اوح ييدود .وإاار ي ييذ

اولطررات أعادت األجتز األم ي اوى أوور ات أعحارتا سبه اولثامه ما وضا ا ران

زثاون روس  -أميرك وعدم اول اوب ما اومطاو

السرائيلي .

سرر ع ياب

لبننة سورية

رى السرائيليرن

او شاطات ال راني

سرر خطرات نحر ز يذ خط زحع ع ران "حزب هللا-

 "2يلم عمرجبتيا ،وو ي اولرمثيات السيرائيلي  ،نشير ع اصير "حييزب هللا" عليى طيير مرز ثيات او ييرلن
ع د اوحدود ما اس ارئيه واوسيطر على ج رب سرر  ،عاولاو زشميه املداد ولحزب وإ ران تدد مايات
اوريلييرملرات ميين رأو او ييامرر ي او ييرب وحلييى ج ييرب ش يرم يضييب او ييرلن .وميين يييذ اوم يياط
او يرار وعمليييات عسييمر زتييز األميين واوتييدور ي

سييللام اولراعييد اوثسييمر لطييهق عشيرات آل

شييما اس يرائيه .عمث ييى آخيير ييإن ومييرم أ ي مراجتييات لييين اس يرائيه و"حييزب هللا" سللسييا نحيير سييرر
وللحر اوى حرب شامل لين اسرائيه وسرر و"حزب هللا".
عاو سب اوى اسرائيه إن م ا يذ اوحرب لحل

اخراج اولرات ال راني و "حيزب هللا" مين سيرر ،

ويييذا مييا أيييد نلانييياير ،خييه ولائييظ لييرزين وبثييد عردزييظ اوييى زييه أليي  .باو سييب اوييى رئييي
الس يرائيلي  ،ييإن "اورامييا ي سييرر

ل ييير عسييرع خييه األسيياليا األخييير ،ي أعليياب انتيييار ز يييم

"داعش" .وباولاو سي لد يذا اول يم ،خه

ال ران

اوحمرمي

لر مثي  ،مرامثيظ المليميي ي سيرر  ،وزرسيي اورجيرد

سرر ون ساعد على زحلي السللرار

اوم طلي  ،ووين م يا اوحيرب اومسيللبلي  ،و ي

زحذ ر نلانياير وبرزين.

اولرمثات السرائيلي على اومدى اوبثيد ي أن زلرم ا ران عإنشار زراصيه ليري حليى اوبحير اوملرسيط،
ونله مرات عسمر  ،عما يتا مرات وآويات عحر وطائرات حربي وآل
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س ييرر  ،ض ييمن م ييا س ييمايا السي يرائيليرن "وب ي ي " س ييرر واوس يييطر عليت ييا ،وي ييذ عاو س ييب او ييى اسي يرائيه
خطر حمر زر ر عري شمه ،ومن أي طر  ،ز اوايا.

ي

واولل ي اوييذي سييرد األجتييز األم ي ي الس يرائيلي ييير اومسييثى ال ارن ي اوييى امام ي مراعييد عسييمر

سييرر علييى ة يرار او مييرتج اوروس ي  .ون يياح اومسيياع ال راني ي سييي دي اوييى امام ي مراعييد صيياروخي

ورادارات وإنذار ا راني زرجظ ضد اسرائيه .وزس د اسرائيه حمللتا يذ ضد ا ران اوى ميا نشير ،أخيي ار،
ميين د ارسي ريير ا رانيي عإمامي شيرارم ز ييه مييا لييين ا يران وسييرر عبيير م يياط وامثي زحييع اوسيييطر

اوررد
وي

اوثراق .ويذ اوخطر مد زز د من او رت ال ران

اوم طل .

م اد زرميع العهن السيرائيل  ،مبيه ا يار اور يد األم ي السيرائيل واشي طن ووليار نلانيياير

 -لرزين ،عن رصد شرك "ا م يسع" ،اولي زشي ه اولمير الصيط اع السيرائيل ولل سي

ل " ،م

ثا لنلاج صرار من طراا "سماد"

من للد عانياو اوساحلي

األراض اوسرر ،

"ا يروو

م طل وادي جت م وباولرب

شما سرر  .لد شدد العهن السرائيل على أن اوم ي ا ميادر عليى

زخز ن أسلح زحع سط األر

وأن ل ار لدأ اوثام اوماض وسيسلمر حلى نتا اوثام اوحاو .

يما وم من م اد زرميع ومضمرن ز ر حات رئي

اومرساد ،رس كريين ،عرن "ا ران وع اصر

حزب هللا مرجيردون ي سيرر ووب يان واوثيراق واوييمن" ،و "أن اولحيرلت اومركز ي او ار ي ي اوشيرق

األوسييط ،حاوي يا ،ي ي زمييدد ا ارن ي لراسييط م يرات ا راني ي وأترم محلي ي زسييثى اوييى السييللرار ي دو
سرر  ،سيخل وامثا اسلرازي يا جد يدا ،وين ميرن
عد د " ،ما لل اسرائيه أن السللرار ال ران
م لح زه ألي .

او ائ ي

اوسييال ومثتييد األميين اولييرم  ،أ ي ار م كييام ،ييرى أن السييللرار ال ارن ي

ي سييرر وإسييلاطازظ

ضثان اسرائيه أمام مراان مركب من األخطار واو ير  .مين جتي  ،وجيرد ميرات ا رانيي وشييثي ي

يدخه عليى ييد ال يرانيين ي م ع تمييا خطيير زيديرر اورضييا لييين
اومحييط اومليياخم لسيرائيه وب يار ميير زي ح
ا يران وإس يرائيه .و ييرى كييام أن "حييزب هللا" ل لييه خط ي ار عاو سييب اوييى اس يرائيه ،ات شييمه زتد ييدا أيبيير
عليتيا .و ليير " :صييحي أن حييزب هللا بيدو ةييير مث ي عمراجتي ميا اسيرائيه ي اومرحلي اوحاويي  ،ات
مرو جتيرد ي سيرر  ،ور يظ ،ي أعلياب زدخليظ ي سيرر ايلسي

ز ربي ملاويي كبيير وميدر عليى

ز ثيه زشميهت أيبر من مبه .اولتد د اوذي شملظ "حزب هللا" سيل امم اتا ل ى ،عمساعد ا ران ،جبت

أوسييا ضييد اس يرائيه زملييد ميين ج ييرب وب ييان اوييى مل ي

يضييب او ييرلن .ميين جت ي أخييرى ،وجييرد م يرات

ا رانيي مييرب اسيرائيه مييد ثرضييتا وضيربات اسيرائيلي ي حييا نشييرب مراجتي  .كييذوك ييإن زرجييظ ادار

ز ارمي

اومل ييل

ز ييا ا يران مييد سيياعد اس يرائيه ،عخاصي اتا اعلبييرت أن حيران ا يران المليمي

واحدا من أخطر زرجتات ا ارن".
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حرب جرود القلمون قلق إضافي

ومثرك ي جييرود اوللمييرن ،ي ي األخييرى م ييدر مل ي لس يرائيه .لييد رامبييع األجتييز األم ي ي واوثسييمر

السرائيلي يذ اومثركي وزطررازتيا عين ك ي  ،تي زيرى ي ييذ اومثركي ونلائ تيا زيداعيات خطيير ،
عثيد اوميدى ،عليى اسيرائيه .و ي اوللير م السيرائيل وتيا يإن سييطر جييش األسيد و "حيزب هللا" عليى

اوح ييدود اوس ييرر  -اولب انيي ي س ييلرمه ع ييامها آخ يير ي ي اوثمليي ي الس ييلرازي ي ال رانيي ي ل يياد زراص ييه
ج ار لين ا ران ووب ان ،مرن زحع سيطر حل ار ا ران .وكما جار اوللر ر السرائيل حر يذ
اومثرك  ،إن اعاد النلشار زشمه زتد دا اسلرازي ي ا لسرائيه مين وب يان وسيرر  .ات ان اولثياون ليين
جيش وب ان و "حزب هللا" وجيش األسد شير اوى ز ير

اوسياسي اولب انيي  ،حليى وإن ويم ثلين تويك

علييى اومييم .وزييرى اس يرائيه أن صييمرد ن ييام األسييد ون احييظ اوثسييمري ي وجييظ اومثارض ي  ،أد ييا اوييى
ليروت .وأن ن اح مثرك جرود اوللمرن سيي دي اويى سييطر

اعاد زلر م من مبه ملخذي اول اررات

"حييزب هللا" وجيييش األسييد علييى اوحييدود اوسييرر اولب اني ي  ،وباوليياو

ييإن اومثرك ي اول ي زييد ريا اس يرائيه

وم ا نليه األسيلح اومللدمي مين سيرر اويى "حيزب هللا" ي وب يان ،عازيع صيثب جيدا وز ييذيا ويم ثيد
عاألمر اوسته.
و ضييا

مرجتا

اوييى يييذا مل ي اس يرائيه ميين أن اولثيياون لييين او يييش اولب ييان و "حييزب هللا" مميين أن مييرن
اومسللبه ،ا ضا ،ضد اسرائيه.

أربع خطوات لتحقيق الهدف اإلسرائيلي
ي يييذ الر ييار زبح ي

األجتييز األم ي ي الس يرائيلي سييبه اولثامييه مييا اورامييا او د ييد ي سييرر  ،مييا

زرمثازت ييا عث ييدم اول يياوب اوروسي ي او األميركي ي م ييا مطلي ي
وعيير

اويرئي

اوسييال وم لي

األميين اولييرم  ،ةييير ار ا هنييد ،اربييا خطيرات علييى ملخييذي اوليرار ي

اسرائيه ومراجت  ،ما سما اورضا اوخطير

سرر :

 -ام ييام اورل ييات اوملحييد لل يييذ "ص ي ل " مييا لييرزين ،ز ي

روسيا لو ار اوثلربات المل اد ضيديا والعلي ار
روسيا اورجرد ال ران

اخي يراج ا ي يران و "ح ييزب هللا" م يين س ييرر .

سرر .

علييى أن اورل ييات اوملحييد سييللثاون مييا

لرجردييا ي شيرق أوكرانييا ،و ي اوملاليه زم يا

 اسي يرائيه زرضي ي وروس يييا أنت ييا سلل يير عس ييمر ا وم ييا ل ييار م يير ا رانيي ي ع يياولرب م يين ح ييدودنا ي يمرز ثات او رلن .و لر ا هند

يذا او ان " :

اوثامين اوماضيين ،زمم ع اسرائيه وروسيا مين

اولرصييه اوييى ز ايمييات يادئي سييمحع علييى مييا بييدو ولليرات او ر ي السيرائيلي عمتاجمي سييرر

يمييا

ةيير اوييروو او يير .عثييد أن حللييع روسيييا مييا زر ييد ي سييرر  ،إنتييا ل زملييك م ييلح ي حييدو
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ز ثيد عسمري آخر من شرنظ أن ثر

ان ااازتا ولخطر .ومن شرن رساو اسيرائيلي مر ي ومرررمي

شرن يذ اومسرو أن زلزم لرزين عرخذيا

العلبار".

 زررار اوشرح ألصدمار اسرائيه وألعدائتا أ ض ا ،عرنيظ اتا ليدأ "حيزب هللا" اوحيرب ضيدنا ،لين زلرميماوحرب على محاربلظ وحد  ،له سلررن حلم ا حرب ا شامل لين اسرائيه واودوو اولب اني  .و لير ا هنيد:
"يذا اوي تج صيحي وحمييم .انيظ مبيرر ألن رئيي

وب يان يدع عل يا أن حيزب هللا جيزر مين مير اويد ام

اولب اني  ،وحميم ألنظ ل أحد ،ول حلى سرر وإ ران ،ر يد زيدمير وب يان .رسياو اسيرائيلي لتيذا اومث يى

من شرنتا أن زردم".

 -اسييل ه اوررايي ي اول ي

شييثر لتييا سييمان مرز ثييات او ييرلن اوسييرر ل يران و "حييزب هللا" .وب يرأي

ا هن ييد ان ييظ مم يين اسي يرائيه ،ل ييه و ب ي ي عليت ييا ،زثز ييز عهمازت ييا م ييا يي ي لر او يياو ي ي ش ييمه ييرق
اومسياعدات اوملدمي اويى اوسييرر ين او رحيى خيه اوحييرب األيليي  .و لير " :ولييد امل ثيع اسيرائيه عيين
توييك ،حلييى اآلن ،ك ي ل ييلم اعلباريييا ملررط ي ي اوحييرب األيلي ي  ،ووريين ي ضييرر اورامييا اومل ييير،

زلثزا اوحاج لنشار حليم حليل عاولرب من اوحدود

او رلن.

يييذ اومللرحييات جييارت ضييمن او تييرد اومبذووي والمل ارحييات واوحليير اوملدمي ميين مبييه أم يييين وخبيرار

عسمر ين وبلرر زرجظ اسرائيل وللثامه ما اولطررات ي سيرر  .وحاويي ا يرى السيرائيليرن أن زرسيي
سرر سي ير مراعد اولث وسيلزم زه ألي لل يير سياسازتا ومسيلر ات
اورجرد اوثسمري ال ران
اسلثداد لتا ومراجت اولطررات.
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رمزي نادر

أي ولييار لسييطي  ،ميين أي جت ي أو أي طيير  ،سييي دي اوييى ز يييير ي اورضييا اولييائم ،كمييا سييي ير
اورام ييا اومث يييش و

يي

ي ي خاني ي اع يياد ل ييار اوثهم ييات او لس ييطي ي اورط يي ي عل ييى أسي ي

واولشييارن ،عمييا خييدم اوييرطن واوشييث  ،وييير أميير مرح ي

عييظ و ي

دعم يظ وزثز ييز يير

ن احييظ ،ول

أعللد عرن م ه يذ اوللارات أو اومبادرات أو اوز يارات شيمه عاميه ملي أو لليى ر ير او ائي
دحهن ،له على اوثم

من توك ،كما تم ا من زثلي

اولرام ييه
محميد

اوليادي سمير اومشتراوي عثد اول ايمات ،أن

او ا ي األساسييي ي ي اورصيير اوييى ش يراي كامل ي علييى مسييلرى اوثهمييات اورط ي ي اوداخلي ي وز يياوا

اوماضي ميين أجيه اوب ييار ولمسيللبه .وعليييظ نرميه عحيران ملراصيه ميين كيه اولييرى واوشخ ييات وزريرار

ا ار اورا ر اوشاعر ،وثه وعسى.
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زحمه اومس ووي  ،واسلمراريا ي اوم ياور ي مسياح اوح يا عليى
يروب عثر اولرى واو ائه من ح
اوذات واوم او اوشخ ي  ،سيز دان من اوتر لي تيا وبيين اوشيارم وزسييه رصييديا اويذي شيار عليى
او ات ،ما ثيشظ شثب ا من واما ملرد وم ثد لبه أن ا

اوحلر واومرامم .ومحاووي السيل اد مين

ي ا ش ر ومن ي ان ش ر لعلار شثر مثاو ي واولير عرن يا وسي ا طر ي ا ي حيد

اومس ووي اورط ي واوم لمثي .

مثيين ل ث ي مين

ن ي أطيير " ييل " اول ي زثلبيير ن سييتا رسييمي  ،اجراريييا أي ولييارات شيياركع يتييا ميين أجييه اوم يياوح
اوم لمثي ير حليل و

محلظ ،ورن ةيير اوحليلي واويذي ويي

ي محليظ اصيراريا عليى اولير انتيا

زم ييه " ييل " وإنراريييا اورامييا علييى األر  .تييذ األطيير زم ييه ا ي اراات م ي زمر اوملاطث ي ونلائ ييظ ميين
خه ام ار مث م كرادر اوحرك وميادازتا ،ويذوك يي زثمي
زثم

رؤ اولاعد  ،وعليى مين رةي

رؤ ي ييذا اومي زمر ومين ييظ ،ور تيا ل

ي مثر ي مين م يه " يل " عشيمه ثلي و سيلطيا عمي

اراد

جماييريا وود ظ اولدر على حشديا او زو اوى اولراعد واولشاعك ما اوشارم ،ومن ثه ير اوذي ود ظ
اوح عاوحد

عن " ل " .ومن رى ح م او شا واولدر اول يميي وميا سيمى "زييار دحيهن" ي ةيز

ومخيمييات اوض ي واولييدو ثلييم جيييدا ميين ليييد اوزمييام والول ييا
أسل رب أن ح ر أن ار دحهن أن ستم

ميين او مييايير حيير م ت ييظ .وي ييا

مسمى زيار واسلخدامتم يذا اولرصييم عليى رةيم كيه

ما ملررنظ من دعم ومساند جمايير .

اوم يياوح اوم لمثي ي سييلرى او ييرر ،علييى رةييم كييه اوض ي ط اوييذي مييارو وثرمل ي مسيياريا ،وييي

ألن

دحييهن و ر لييظ رةبييان ي ازمامتييا ،وريين ألن اوشييارم ي ةييز وصييه اوييى حييد وييم ثييد حلمييه اورامييا

اومرجيرد وود يظ رةبي حليليي ي
زثم

اورةب

عثييد حيراد

يل أي طامي نيرر ،وألنييظ ويم ير مبيه توييك جد ي مين أي طير آخيير

ز يير يذا اوراما.

 2007ومثييع اوسييلط عل يرار ميين اويرئي

محمييرد عبيياو ي خطيير اسييلرازي

عطلبتييا ميين

مرظ يتييا عييدم السييلمرار ي م يرامثتم ووظييائ تم واو لييرو أم يها عاوض ي ط علييى "حميياو" اول ي مامييع
ليدوريا لب ييار جتيياا اداري كامييه اسييلرع أي يير ميين  40أوييم مرظييم ثلبييرون اآلن علبي حليليي ي
طر ي ازمييام أي م يياوح ميين وجت ي ن يير اوسييلط  ،واآلن زلييرم اوسييلط عارزريياب اوخطيير ن سييظ علييى
حس يياب مرظ يت ييا وبذر ثي ي انت ييم ويسي يرا عل ييى رأو عملت ييم ،م يين خ ييه اح يياولتم عل ييى اوللاع ييد اومبم يير

وباوح
ث

ن ستا ،ولض ط على "حماو" ،ورن يذ اومير سييمرن رمين ييذا اوخطير أي ير داحي ألن ييذا

أن اوسلط ز

ه ن ستا عن مطام ةز عشمه كامه ،حي

اولطام ي ي لر اومرظ رن اوذ ن زلرم لل
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وطاوما اعلبرت اوسلط أن "حماو" زرخذ اوشث

او لسطي

ريائن ومشروعتا ،وز يع عمثانيازتم اولي

زسببع لتا اوحركي  ،وويم زليرن م اسيب ال وأوضيحع يتيا ح يم ييذ اومثانيا  ،واآلن زر يد اوسيلط مين

او يياو مراجت ي "حميياو" ميين خييه اج يرارات اوض ي ط اول ي زمارسييتا عليييتم ،علطييا اورتربييار وومييم
اولحيير هت واألدو ي واوخ ييم ميين رواز ي

اومييرظ ين وإحيياولتم ولللاعييد وةيريييا ميين اج يرارات ،وي ييب

او يياو ريييائن اوسييلط و "حميياو" ،علييى رةييم أن اوطر ي األم يير ييير صييياة لرنييامج وط ي جيياما
حا ظ على م او او او واورطن ،واوبح

عن سبيه ود ا او ميا نحير مربيا وط ي واحيد واويدخر

لحمه أو
حاو م اوح شامل عثيدا من و زرحيه اومس وويات وادعار اوبرار  ،اومراطن وم ثد ح
اولترب من اومس ووي .
لبه أن مرن ير كبش اومحرم أو رضى عرعذار ح

ويم نثييد ي حاجي ولسييرلر اوم ييري اوييذي وييرل ولحروييع ةييز اوييى جحيييم ل طيياق ،عثييد زسيير بات عيين
مرار خ ر سثر اوب ز ن واوسرلر اآلز من دوو الحله ويثاد سثر اوم ري .مرار ع يم نلم ى

أن طب وأن زررن حاو او دم والعل ار
نلائ ييظ او يياو علييى أر

عخطر الجرارات اولي ازخيذت ز يا ةيز أمي ار حليلييا سييرى

اورامييا .ويييذا ويين ييزعج أصييحاب اول ايمييات ألن او يير

او او من اومثانا اول أومثلتم يتا اجرارات اوسيلط  ،ليه عليى اوثمي

م تييا ييير اخ يراج

سييثلبر أصيحاب اول ايميات

أن ةا ازتا ن حع ،وي اولخ يم عن اومراطن اوراما لين اومطرم واوس دان.
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 .36زيارة الوفد األمريكي لرام هللا " ..طحن بال طحين"
ا ار اور د األمر م اوذي لرأسظ جار د كرش ير ،صتر اورئي
او لسييطي ي – الس يرائيلي ولم طل ي وولائييظ عيياورئي

راسم عبيدات

األمر م  ،اومملم عملم اوم اوضات

عبيياو ومييياد اوسييلط او لسييطي ي  ،ورئييي

وارار

الحله نل ياير وحمرملظ ،ي اوز ار اوثشر ن ولم طل  ،ووم زحمه أي جد د ،ومر او اط اورسيم

عبياو أعياد اولريييد عليى

عاسم اورئاس نبيه ألر رد يظ ،عيرن اولليار كيان ا الييا ومثمليا ،وبيرن اويرئي

اومراميم او لسييطي ي او اللي عاوسييهم اوليائم علييى حيه اوييدوولين ووميم او شيياطات السيليطاني واسييلمرار

اوحرار ولرصر اوى ص ل سهم شامل وزار خي  ،ون ير من اوراما شيا ا.

ويذا اوللار ،ذكر عاوللارات او لسيطي ي ميا اولييادات األمر ميي اوسياعل اولي كانيع زيرز اويى اوم طلي

زيدعم وز حياا عملييا عشييمه

وزبييا شيثب ا اوياميا وخيداعا وزضييليها وكهميا مثسيرلا و ي نتا ي اومطييا
مطلي ي او ييى جاني ي حمرمي ي ودووي ي الح ييله  ،وز ييرز اوم يير زل يير األخ ييرى حاملي ي اومطاوي ي

ولسر لتا على انتا مشروم أو خط أمر مي ولسهم ،و
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األمر مي ي علييى دوو ي الحييله ور ي زلييدم ز يياالت جد ي وحليلي ي ميين اجييه عملي ي اوسييهم ،زمييارو
ض طتا على او ان

او لسطي

لبه عشرو السلسهم السرائيل .

اوضثيم ،ور

وز ربل ييا مر يير وم وم ي مييا كييه الدارات األمر مي ي اوسيياعل  ،وزحركازتييا زييرز

ي اطييار وسييياق ادار

حلظ ،ونحن ي ا نسلذكر مر ييهري كلي لرن اوشتير :عملي سهم ويميي أ ضيه أويم

او رام ووي

مر من حاو او راغ ،ومد وخ ع اولرى واو

ائه او لسطي ي اول ز ايرت على دوار اوم يار ليرام هللا

اومرم ييم م يين الدار األمر ميي ي وا ييار و ييديا ولم يير اوثش يير ن ولم طلي ي ع يياولر  :عرنت ييا مض يييث ولرم ييع
ومحاوو وخدام اورأي اوثام وإشاع اوريم.
وزاعثيع او

ييائه مروتييا واوليير ي يا علييى وسييان زيسييير خاوييد ،عضير اول ي اول يذ ي وم مي اولحر يير

او لسييطي ي " ي اوثيياد

لييه اور ييد شييرو اس يرائيه لسييلا ا

اوم اوضييات وي ي شييرو ز طييري علييى

او لم واورماح اومثرو عن نل ياير وأركيان حمرمليظ كرميم اولحير ر ووميم صير مخ

يات

اوز ييار اوحاويي ي ل زخلل ييم ع يين س يياعلازتا س ييرى ي عث يير اول اص يييه ،وور يين او ييرير واوت ييد

واح ييد:

شتدار وجرحى وأسرى اوشث

او لسطي  ،ضحا ا الرياب السرائيل .

حي يرارات ل ييه نل ييائج وإدار ول ي يرام وزب ي ي ورجتي ي او يير السي يرائيلي وإش يياعات م اخ ييات م يين األوي ييام

واوخدام واولضليه.
ع ر او ر عما ماوظ اورئي

واو اط اورسيم عاسيم اورئاسي عين ييذ اومحادريات ،وورين ييذ اوز يار

وةيريا من اوز ارات اوملبل زسلشثر م تا او
ي ير وكبير على اومشروم اورط

يائه او لسيطي ي وحليى اوسيلط اورط يي ن سيتا مخياطر

واولضي او لسطي ي  ،وبرن يذ اوز ار ل زحمه أ ي ردود وإجاعيات

واضييح ومحييدد علييى مييا طرحلييظ اوسييلط او لسييطي ي علييى زلييك الدار حيير ومييم السييليطان وحييه

اوييدوولين ،ييالدار األمر مي ي و يم زبلييرر رؤ ييا واضييح  ،ول زمللييك أي خارط ي طر ي ولسييير يتييا نحيير
زطبي مشروم سياس

عام عن او ان

ي دي اويى حيه ليرم عليى أسياو اويدوولين ،ليه كيه ميا ي جثبلتيا يير حيد

اوسياس  ،ورام من اومساعدات واومشار ا المل اد كيإةرار ولسيلط او لسيطي ي ،

ووللر ولثرب واومسلمين اوذ ن ارزضرا ولرام

"اماملظ" وتم

ممم اور يا

او هري ي اوثشير ن مين

أ ار اوماض  ،ود ثيرا ويظ مايات ملييارات اويدولرات ،عرنيظ لحيرن وحيه اولضيي او لسيطي ي  ،وأجيزم عيرن

شمه وجرير يذا اولحرن للل ما مشروم نل ياير ولحه المل يادي وزرلييد وشيرع الحيله ملاليه

زحسين شرو وظرو

وحليى ييذا اويدور اويرظي

حيا اوشث

او لسطي

زحع الحله .

ولسييلط زحيع الحيله

ر يد نل يياير م ييادرزظ ،وزحر يه اوسيلط اويى أمييه

من ادار مدني  ،دوريا لل ر على عثر اوخدمات وح ظ األمن واو ام اوثام :اوحمرم السيرائيلي
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عملييع علييى زرسيييا صييهحيات الدار اومدني ي وا يياد عييدد مرظ يتييا وميزانيازتييا عشييمه كبييير واو ييار
ممانلتا اولار خي كرحد عسمر وررار دور اوسلط وصهحيازتا

حا حلتا.

وكييذوك اومحييرر اوثرب ي اوس ي  ،ربمييا رؤ لييظ وحييه اولضييي او لسييطي ي زللل ي مييا اورؤ ييا األمر مي ي –
السرائيلي  ،حه وللضي او لسطي ي من خيه اطيار امليمي  ،واوز يار األمر ميي زيرز
واوسييياق ،حي ي

اوذي
ز

ري اوحد

سييلب اور ييد ا ارزييظ ويرام هللا لز ييار اوثد ييد ميين اوثراصييم اوثربي ي وتييذا اومحييرر ،واوحييه
ع ظ وللضي او لسطي ي  ،سل ي

ي اومشروم اورط

ولشرو والمهرات األمر مي والسرائيلي ي

واولضي او لسطي ي من خه ما سمى لي "ص ل اوليرن" ،زليك او ي ل اولي

زلييرم علييى أسيياو ربييط مطييام ةييز عمرن دراويي مييا م يير ،وربييط مييا ز ييد ميين أر
السرائيل

ي ييذا الطيار

عيين حاجي األميين

اوض او ربي عمرن دراوي ما الردن وزلاسيم وظي ي ميا اوسيلط او لسيطي ي  ،عليى أن

ري الجتاا على مد

اولدو وإخراجتا عشمه نتائ من أ م اوضات وزسر مادملين.

خضم كيه ييذ اومخياطر اوربيير اومحدمي عاومشيروم اويرط

واولضيي او لسيطي ي بيرا ةيياب أ ي

خط أو رؤ ا واسلرازي ي شمروي لسطي ي ولمراجت  ،له ن د عرن اورضيا اويداخل او لسيطي

نحر اومز د من اولرام وزثمي النلسام.

وتيا مضييل ا او لسيطي ي  ،حيي

ظيه ييذ اومخياطر اولي زلثير

سيير

"اوليرحش" و"اول ير " السيليطان

سيير لرزييائر ةييير مسييبرم  ،ي اولييدو واوضي او ربيي  ،لييه وعلييى كامييه مسيياح لسييطين اولار خيي ،

واألامييات اوداخلي ي اول ي

راجتييا او يرئي

األمر م ي ز ارم ي  ،واول ي مييد ز يد ا نحيير الطاح ي عييظ ،وكييذوك

األامي اوخلي يي ومييا ل ييه لتييا ميين خه ييات عربيي عربيي  ،ومييا زثانيييظ اوم طلي اوثربيي ميين حييروب

مذيبي وطائ ي  ،وحاو ةير مسبرم من النتييار ،ز ثيه مين وان اوثيرب ي اوسياسي اودوويي صي ار

مار ي ي ا عاملي يياا ،كلت ييا عرام ييه زشي ي ا الح ييله عل ييى ر يير زل ييد م أ ي ي ز يياالت يم ييا لثلي ي لرم ييم
السليطان وحه اودوولين.

ووذوك إن اوريان على اويدخر

ي م اوضيات سياسيي  ،مين شيرنظ أن يد ا نحير اومز يد مين اوخضيرم

وإلمييهرات واوشييرو األمر مي ي – الس يرائيلي  ،واول ي سييلحاو مييدر الممييان جيير أ ي م اوضييات اوييى
مضا ا رعي ومن عاب اومماحمات ،وحر زلك اوم اوضات عن او رير ،السليطان وحيه اويدوولين،

علضا ا من طراا ومم د ا اوسلط ورواز

وةيريا.

اتا كييان اويرئي

اوشتدار واألسيرى ووميم اولحير ر ي اوم يايج والعيهم

ييدرو حييه اوسييلط واولشيير ث ولسييليمتا وم مي اولحر يير ،وري زرييرن يي اومسي وو

عيين اورضييا او لسييطي  ،تييه اوم م ي عروضيياعتا اوحاوي ي  ،اول ي زثييان ميين زريييه وزتميييش مل ييرد
و ليدان م سسيازتا ويياازتييا ولشيرعي  ،ميادر علييى زحميه اومسي ووي م أم ان اوم مي عحاجي اويى ز ثيييه
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وإعاد ل ار ،وإتا وم مين عياومممن اجيرار النلخاعيات ولم لي
ومح ييات ر زطرحت ييا او

اويرط

ييائه واول ييرى ،ري ييم عالمم ييان او ت يير

او لسيطي  ،ي او ير اويراين

عاورض ييا او لس ييطي م وي ييه الط ييار

اوليادي اوم مع اوذي ضم كه اولرى واألحزاب وط ي وإسهمي شمه ميدخها ولحيهم أم

يري ز ثييه

واعياد ل يار اوم مي ميين مبيه األحيزاب واوليرى اومشييارك يتيا ،عثيد زيذويه علبييات مميان عليد اوم لي

واأليدا

اوملرخا من علد م أم بليى النل يار سييد اومرميم ،وزبليى او يراعات واوم اي يات اوداخليي

واو د اوبيزنط

يما مض الحله

أوييم حيين اورمييع ورييه اولييرى واو

ز يذ مشار ثظ ومخططازظ ول

مض

ي اولضي م

ييائه اول ي كش ي ع يب ي األم ييى عيين ع زيييا وم ييرريا اوربييير ،أن

زرزل اوى مسلرى اومس ووي وزضحيات شثب ا او لسطي  ،وز ادر خان اوم اي ات واوريان والرزتيان
و تج وخيار اوم اوضات اوثب م

القدس ،القدس2017/8/26 ،

 .37األردن وفلسطين ..شراكة أم وساطة؟
أيد اورئي

از اوظ اوتاز

األمر م دوناود زرام

ما اورئي

د .ناجى صادق شراب

محمرد عباو ،ومن خه مبثررظ

اوي ي ييذي ي ي ييزور اوم طل ي ي ي علي ي ييى أن اوم اوضي ي ييات اومباشي ي يير ي ي ي ي اوخيي ي ييار األوحي ي ييد أمي ي ييام او لسي ي ييطي يين
و"السرائيليين" ،وير ما لم اولمتيد وظ .او لسطي يرن

خ رصا أن ي ان ا ار مرزلب ولرئي

مرمم مد ل سم وتيم لير ر اوم اوضيات،

عباو وراش طن ،ومهما اورئي

األمر م  ،واول مد زسلرنم

عثييديا اوم اوضييات .اوم اوضييات يييذ اوميير ويين زرييرن سييتل مييا حمرم ي مي ي ي ملشييدد زيير ر ميييام
اودوو ي او لسييطي ي  ،واولليييد عمرجثي ي ز اوضييي ملزم ي  ،و ي ظييه ادار أمر مي ي جد ييد أعطييع زر يييديا

اورامه مسبلا ولمرمم "السرائيل " للرييديا على عدم ر
ل اوشامل اوذي ث

زثلد

ظه م ترم او

واورمر

على أسباب شه اوم اوضات اوساعل .

أ حلر ل زرضى ع تا "اسرائيه" ،وميد

مطاوب او لسطي يين لللد م ز االت م وم .

ي سييياق يييذ اوبيا ي اول اوضييي ل لييد وأن ارجييا او لسييطي يرن خيييارازتم ،واسييلرازي يازتم اول اوضييي ،
سياق يذ اومراجث برا اودور اوداعم واوحاضين

وييمردن ي أي م اوضييات مادمي  .األردن ويسييع م ييرد ن ييام حمييم ،وويسييع م ييرد دووي جييار عاد ي ،
وويسييع م ييرد مميير ول لسييطي يين ييدخلرن و خرجييرن م ييظ وم ارض ي او لسييطي ي  ،وويسييع م ييرد دوو ي

حدود ،أو دوو امام ول لسطي يين .األردن زحممتا ع لسطين مثطيات ومحددات مر زل اوا اوثهميات
اوثاد واوملثار عليتا لين اودو  .األردن دوو زرا لي ووتا دور متم ويي

او لسطي ي  ،له

ليط ي اطيار اوثهميات

الطار األوسا واألشمه على مسلرى اوم رم المليمي اوثربي .
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األردن زشمه عملا زار خيا وبشر ا وأم يا واسلرازي يا و لسطين .وز ثم
األردن .مضييا ا اول يياو

زداعيات أ م اوضات على

او لسييطي ي "-الس يرائيلي " ز يرزبط مباشيير عيياألردن ،مضييي اوهجاييين ومضييي

اولييدو واودوو ي واوحييدود ل مميين ز ييرر حليير وتييا لييدون اوييدور األردن ي اومباشيير .ول لييد أن مييرن
ومردن رؤ لظ وز ررازظ ولحلر اول اوضي اومطروحي  ،وييذا ث ي أنيظ ل ممين ولم ياو

أن بلييرر و للييرح اوحليير عثيييدا عيين اوييدور األردن ي  .واو ان ي

او لسيطي

اآلخيير ولييدور األردن ي وييير األيييم أن

األردن مييد زشييمه حلييرلا وييبثر اولضييا ا اوشييائر كلضييي اولييدو ،ومضييي اوهجاييين ومضييي اوحييدود.
األردن زحمم عهمازتا ب"اسرائيه" مثايد سهم ز م اوحدود ،وزثاوج اودور األردن عاو سب وللدو،

له ان يذ اومثاييد ثاويلتيا مين عيدمتا زلرميم عليى اوم اوضيات او لسيطي ي "-السيرائيلي " .و ممين
أن زشمه يذ اومثايد نمرتج ا ولم اوضات او لسطي ي السرائيلي  .ووثه من أيم أعثاد اودور األردن

ي أي م اوضييات مادمي ر يير األردن أل ي حليير لد لي وحييه اوييدوولين ،ممييا وتييذا اومرمييم ميين زييررير
ثييا علييى دعييم اومرمييم او لسييطي

ولدوو ي او لسييطي ي  ،ور يير ريير اوييرطن اوبييد ه اول ي زييروج وتييا

"اسرائيه" ،ويذا اومرمم األردن ك يه عإ شا ما زسثى "اسرائيه" و رضظ عاولر على او لسطي يين.

و ممن او ير وليدور األردني كطير مي رر ي اومسيلرى المليمي واويدوو  ،اوثهميات او ييد ويمردن
ما اودو اوثربي وخ رص ا م ر واوسثرد ودو اوخليج اوثرب

ولم او

او لسطي  ،وأن زلث

األردن دو ار زرا ليا وز اوحيا

ممن أن زر ر ةطار عربي ا داعم ا

اوثهمات او لسطي ي اوثربي  ،وعلى

اومسلرى اودوو أر يا اويدور اويذي ماميع عيظ األردن ي عهميات ميا اورل يات اوملحيد وأوروبيا ،وكييم
يان ولدور األردن زررير

ام ام ادار اورئي

ألي ي " اوييى اولييدو .اضييا اوييى اوييدور األردن ي
واومرجثي وي اول كانع سبب ا

زرجيه نله اوس ار األمر مي من "زه

األمر م زرام

ي اوم اوضييات م ييه ماعييد او د ي واولرييا

واوشييرعي

شه اوم اوضيات او لسيطي ي "-السيرائيلي " .واويدور األردني ي يا

ها عن اودور اوثرب اوم ري واوخلي ي اويداعم ولم ياو

وي عثيدا أو م
مسيب وضيروري وليذياب ولم اوضيات ي مرحلي مين أصيث

م ارحييه اول ياو

او لسيطي  ،ويير شير

 ،ألنتيا مرحلي مطاوبي

او لسطي يين لللد م اول االت وي ا برا م ترم جد د أو اسلرازي ي جد د ولحيلرو دون زلد م ول ياالت،
لربطتا عاومرمم اوثرب  .ووذوك اوربط لين اول ياالت اولي

طاوي

لتيا اوم ياو

او لسيطي

واومرميم

اوثربي ي ك ي ييه عإ ش ييا ك ييه مح يياولت "اسي يرائيه" والدار األمر ميي ي  ،وزحلي ي م ييد ار م يين اولي يراان ي ي أ ي ي
م اوضييات مادم ي  .وييير مييا مييد سيير و ييا اوييدور األردن ي كييدور ضيياةط علييى او ان ي

"الس يرائيل ".

و رصم يذا اودور اوذي ممن أن زليرم عيظ األردن عاويدور اوميلمم وليدور او لسيطي  ،تير دور رايي

يه مراحه اوثملي اول اوضي من مرحل اول او
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 .38اختـراق إسـرائيلي خطيـر ألفريقيا
رشيد حسن
اسلطام اوثدو او تيرن زحلي اخلراق خطير

اودو اوثربي
ي

ي زرزي ي

ا ر ليا ،تدد المن اولرم اوثرب  ،وخاصي امين

شما ا ر ليا ،يما الن م اوثربي زثيش رارات اوبسرو وداعي

واو بيرار ،وييا يير

علييد مم ي ا ر لي ي –اسي يرائيلي ي “زرةيير” نتا ي شييتر زشيير ن او اولييادم ،ولطبي ييا

وز ذ ر عهمازظ ما اودو ال ر لي  ،وزلر ر عهم يذ اودو وزثاط تا ما اولضي او لسطي ي .
وبشيء من التفصيل..
ه لد من الشار اوى ان اول ل ه ال ر ل

العل ار

عاوريان او تيرن  ،وسيح

اولار اوسردار نشط عثد “يامي

د ييد” وميرار اوسيادات

او ليه اوم يري مين ا ر لييا ،اويذي ارسيا وعمليظ اويرئي

او ارحيه

عبد او اصر .ات وم زثد م ر عحاج ألصرات اودو ال ر لي لدان اسرائيه ومد اعلر ع لتا.

اوشرن ال ر ل  ،زشير اوى “ان ن اح اسرائيه ي ا ر لييا ثيرد اويى

د .امان اوطر ه اوملخ

انتا زملك رؤ اسلبامي اسلش ار ي وحاجات اسرائيه ،وير ما ز ليد اويدو اوثربيي اولي زثميه م يرد ،

ووي ييي

ضي ييمن رؤ ي ي اسي ييلراز ي  ،كمي ييا يي يير حاصي ييه الن ات لل ي يير عمي ييه دو اوخلي يييج اوثرب ي ي

السل مار اوزراع “.

يي

وبل ي األرمييام ،ييان  %30ميين ز ييار اس يرائيه ي ي مييا ا ر ليييا ،كم ييا ارز ثييع صييادرات اوسييهح ل ييين

العرام  2014 2009عما ز د على “ ”360مليرن دولر ،و
ما اميركا واسرائيه ضد ميام دو

لسطي ي مسللل .

اوشرن اوسياس صرزع رواندا وني ير يا

وعود على بدء..
لليد نشييرت جر ييد “او يروسيياوم لرسييع“ السيرائيلي مي خ ار زلر ي ار أشييارت يييظ ،اوييى ان “زرةيير” سييلرجظ
اودعر اوى “ ”54دوو ا ر لي ولمشارك

اولم اومشار اويتا.

واشيارت اول يا اوسيياعث ي اولل ز يرن السيرائيل “اويى أن اسيرائيه زسيثى اويى زطيير ر وزلر ي عهمازتييا
م ييا او ييدو ال ر ليي ي  ،ويي ي زمل ييك سي ي ارات ي ي عش يير دو م يين اص ييه “ ”54دووي ي وي ييذ او ييدو يي ي :

اوس ا  ،م ر ،ان رل ،ةانا ،كيرت د يرار ،اريربييا ،ج يرب ا ر لييا  ،ني ير يا ،كي ييا ،اورمييرون ،اويى
جان

عدد من اوس رار ةير اومليمين.

و ي يييذا او ييدد ن ييد و ازمييا علي ييا ان نشييير اوييى مرمييم ج ييرب ا ر ليييا اومشيير  ،وز ييد تا اوش ي ام
وخط ييط اوث ييدو او ييتيرن
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السيرائيلي اوملييرر علييديا ي “زرةيير” ،ومييد اوصييى حييزب اومي زمر ال ر لي اوحييايم ي مي زمر اوثييام
اوييذي علييد ي ا ييار اوماضي  ،للب ي نييدار و ييان اولضييامن مييا اوشييث

او لسييطي  ،وزخ ييير مسييلرى

اولم ي ييه اودللرماسي ي و ييدى اسي يرائيه ،انسي ي اما م ييا اومب ييادئ واول يييم اولحرر ي ي ولح ييزب ،ون يير ولش ييث
او لسطي

اوذي لبا زحع الحله او تيرن .

وا يياد ي اول اصيييه

سي يريا ميين زييه اليي

ييرب ا ر ليييا ميين اوييدو اوداعمي وللضييي او لسييطي ي  ،ي ا ييار  2010سيحبع

احل اجييا علييى اعلي ار

انسيياني و ييز ،ومللييه عشيير اشييخا

اوبحر ي السيرائيلي وسي ي مرميير اولي ز لييه مسيياعدات

ميين اوملضييام ين الز يران ،واصيياع اخيير ن ،وردا علييى مرمييم

ج ييرب ا ر ليييا يييذا ،م ثييع اوسييلطات او ييتيرني وا يير خارجيلتييا ميين اوتبيير

ةرر رن “ ألنظ اراد ا ار الراض او لسطي ي اومحلل .

ي مطييار اولييد “ال يين

ومن هنا نسأل..؟

ميين اوييذي شييرم أل يراب ا ر ليييا ..ا ر ليييا عبداو اصيير وورمببييا وييييه مر ييام ومرةييال وسيييمرزرري ولثييدو

او تيرن مم

ن ييزم ان النتيييار اوثرب ي اوييذي زثيشييظ المي عمييه ز اصيييلظ اوبشييث  ،لييدرا عيياوحرب اولييذر اولي زش ي تا
داع ييش وم يين و ييم و ت ييا م يين اولر ي يير ين اوخي يرارج عل ييى المي ي  ،او ييى العل ييدارات او ييتيرني او اش ييي

اومم ت ي ولتر ييد الر

واولييدو والم ييى  ..اوييى اوخه ييات اوثربيي اومسلث ييي  ،اولي وصييلع حييد

اولطيثي ي واوح ييروب عاوركاوي ي  ،واس ييلرجام ر ييارات او ايليي ي الوو ييى ،ك ييه تو ييك وأي يير م ييظ شي ي ا اوث ييدو
او تيرن على املحام اللراب اوخل يي ولليار اوسيردار ،وشي ثظ عليى لي

سيمرم اوحليد واورراييي ضيد

اوثرب ،وضد مضا ايم اوثادو  ،وشي ثظ عليى اوثميه ضيد م ير عبيد او اصير اولي طردزيظ مين اوليار
اوسردار عثد ان كش ع ع
ما اوث

ر لظ ،وجرائمظ

لسطين وضد المي كلتيا ،وبثيد ان كشي ع اصيط ا ظ

ر ين المبر اويين ضد شثرب ا ر ليا كلتا ،وزسليحظ ولملمرد ن

ج رب اوسردان ...او .

ن يياح اوثييدو ي اخليراق ا ر ليييا ،شييمه خطي ار دايمييا علييى م يير واوسييردان عاودرجي الووييى ،ويييا ييير
ش ا اريربيا و دعمتا ماويا وزل يا لمام سيد او تضي اوضيخم وح يز مييا او ييه ،ميا لسيب

عرخطيار

يارري على اوبلد ن اوشليلين ،ويما ثلمدان كليا على مييا او ييه “ م ير يي يبي او ييه “ يميا ميا
اوم رخ اويرنان اولد م ييرودز .
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باختصار..
اخل يراق اوثييدو و ييتيرن أل ر ليييا ،وعلييد مم ي ا ر لي ي اس يرائيلي ي زرةيير نتا ي زشيير ن او اولييادم،
واممانيي مبيير اس يرائيه عض يرا مرامبييا ي الزحيياد ال ر لي  ..كييه توييك شييمه يز م ي ولييدو اوثربي ي ،
وخاص وم ر او ائب زماما عن اومشتد ،علما ان الخلراق السرائيل

سلتد تا مبه ةيريا.

ندعر اودو اوثربي كا  ،وخاص م ر ان زثرد وممارس دوريا اولرم اولحرري

عثييد ان ح مييع “يام ي

ج رب ا ر ليا،

د يييد” يييذا اوييدور ،اوييذي اسييل للظ اس يرائيه وللر ي ن رتيييا ،وزليير ر الميين

اولرم اوم ري.

الدستور ،عمان2017/8/27 ،

 .39كاريكاتير:
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