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" .1المركزي الف سطيني" يرفض "صفقة القرن" ويشدد ع ى أن التهدية مسؤولية "المنظمة" وليست الفصايل

رام هللا :أكد المجلس المركزي الفلسطيييي اسطرمرار الموقطف مطن رفطي مط يسطما قطفقة القطرن أو أي
مس ططما أو ططر ومواجكركط ط ك ططك الس ططبك الممكي ططة دواح يكط ط واعر ط ط ر ا دار ا مر كي ططة ش ططر ك لحكوم ططة
االحرالل ا سرائيلي وجزء من المشطكلة ولطيس جطزء مطن الحطك .كمط أكطد المجلطس المركطزي فطي بي يط

عقططا اورر ط م دورر ط الا ديططة الر سططاة والاشططر ن دور نالشططكيد رزان اليج ط ر وااليرق ط ل مططن السططلية لططا

الدولططةن فططي رام هللا حاططور ال طرئيس محمططود ع ط س اسططرمرار قيططي الاالق ط ت السي سططية مططي ا دار
ا مر كية لحين رراجاك عن ق اررارك يير الق يويية شنن القدس والالجئين واالسريي ن.

كم أكد أن عالقطة شطابي ودولرط مطي حكومطة ن سطرائيكن الق ئمطة ط الحرالل عالقطة ق ئمطة علطا القط ار
بين شابي ودولر الواقاة رحت االحرالل وبين قو االحرالل.

وشططدد المجلططس علططا رفا ط الك مططك للمش ط ر ي المشططبوهة الك دفططة لططا فقططك قي ط

يططز عططن الاططفة

الغربية م فيك ع قمري ا بدية نالقدس الشرقيةن علا اعر ط ر للطج جطزء مطن قطفقة القطرن .وأكطد أن
الركدئة مي االحرالل ا سرائيلي مسؤولية وييية لميظمة الرحر ر الفلسيييية عر ره الممثك الشرعي

والوحيططد للشططاا الفلسططيييي ولططيس عمططال فق ط ئلي كمط رططم فططي المف واط ت ييططر الم شططر الفلسططيييية
ا س طرائيلية سططية  2014وفق ط للم ط در المقططر ة لوقططف الاططدوان ا س طرائيلي علططا قي ط

يططز أو اقر ط ار

مش ر ي يس يية وموايئ ومي رات و رج حطدود دولطة فلسطيين وللطج لركطر س رطدمير المشطرو الطوييي

ورقفية القاية الفلسيييية والرنكيد أن ال دولة في قي

يز وال دولة دون قي

يز .

كمط ي لططا بططنا لغ ء الفططوري لاجطراءات الرططي اروططلت شططنن روارططا واسططرحق ق ت مططوظفي قيط
وما ملركم أسو ب قي موظفي السلية الفلسييييةن.

يططز

وأعططرا المجلططس عططن رمسططك ب ططنالدعو لمططؤرمر دولططي ك مططك القططالحي ت برع يططة دوليططة جم عيططة راططم

الططدول الومططس دائمططة الااططوية فططي مجلططس ا مططن وعلططا أس ط س ريبي ط ق ط اررات ا مططم المرحططد لات

القططلة والرمسططج م ط در السططالم الاربيططة ...ورؤيططة ال طرئيس محمططود ع ط س الرططي يرحك ط أم ط م مجلططس
ا من الدولي في ر ر خ ()2018 /2/20ن.

وأعلططن رفا ط نق ط ارر الحكومططة ا س طرائيلية اقري ط

موقق ط ت أسططر الشططكداء وا سططرم والجرحططا مططن

المق قة الفلسيييية في مو لف ف احة للق يون الدولين.
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وأقططر الروقططي ت المقدمططة لط مططن اللجيططة الريفيليططة لميظمططة الرحر ططر الفلسططيييية بريفيططل قط اررات المجلططس
الططوييي ورقططديم مشططرو مرك مططك مططي جططداول زمييططة محططدد يراططمن رحديططد ش ط مك للاالق ط ت السي سططية
واالقرق دية وا ميية مي سلية االحرالل ن سرائيكن و م يشمك رالي االعرط ار

بططندولة سطرائيكن لطا

حططين اعررافك ط بدولططة فلسططيين علططا حططدود ال ار ططي مططن حز طران ع ط م  1967وع قططمرك نالقططدس الش طرقيةن

ووقططف الريسططي ا ميططي ك فططة أشططك ل

وااليفكط ج االقرقط دي علططا اعر ط ر أن المرحلططة االيرق ليططة و مط

فيك ارف ق ر س لم راد ق ئمة وعلا أسط س رحديطد ركط ئز وويطوات عمليطة للبطدء فطي عمليطة االيرقط ل

من مرحلة السلية لا رجسيد اسرقالل الدولة لات السي د .

كم أقر المجلس المركزي قرار اللجيطة الريفيليطة لميظمطة الرحر طر الفلسطيييية شطنن القطدس و مط يشطمك
ق ططدار مرس ططوم رئ س ططي عرمط ط د الرركي ططة الجدي ططد للجي ططة الوييي ططة الاليط ط للق ططدس والرنكي ططد عل ططا أيكط ط

المرجاية الوحيد للامك الوييي الفلسيييي نشك ل ك فة في القدس دواع د رشكيك أم ية الا قمة.
وأقططر المجلططس المركططزي القط اررات المقدمططة مططن اللجيططة الريفيليططة حططول المط أر ووجططوا رمثيلكط مط ال يقططك
عن يس ة  %30في ك فة مؤسس ت دولة فلسيين و م.ت . .والسلية الفلسيييية.

كم ط ق ط دق المجلططس المركططزي علططا ق طرار اللجيططة الريفيليططة برشططكيك لجيططة علي ط لرفايططك وريططو ر دوائططر
م.ت.

والحف ظ علا اسرقالليرك .

وفي السي ق يفس

ق دق المجلس علا رشكيك لجية علي للحف ظ علا وك لة ا ويروا.

وكالة األنباء والمع ومات الف سطينية (وفا)2018/8/17 ،

 .2عشراوي تدين إغالق األقصى وتؤكد أن "إسراييل" تجر المنطقة نحو حرب دينية

رام هللا :داي ططت عا ططو اللجي ططة الريفيلي ططة لميظم ططة الرحر ططر الفلس ططيييية حيط ط ن عش ططراوي ي ططالق س ططلي ت
االحرالل ا سرائيلي جميي أبواا المسجد ا ققا الم رج أمس الجماة واالعرطداء علطا المطواييين
القطدس ميط

دواوراج المقطلين ويطواقم دار أوقط
المس ططرفز بك ططد ج ططر المييق ططة ل ططا ح ططرا دييي ططة وولط ط مز ططد م ططن الفوا ططا وعط طدم االس ططرقرار والاي ططف
والريطر  .وق لططت عشطراوي فططي رقطر ا لكط

مشطدد علطا أن دولطة االحطرالل رواقطك ايرك ك ركط

سططم اللجيططة الريفيليطة الليلططة الم اططية ن هططلا الرقططايد

ا س طرائيلي الوييططر يابططر عططن اسططركر ر ن س طرائيكن المرامططد ق ط اررات المجرمططي الططدولي فططي ظططك الططدعم

ا مر كي السي سي والاسكري والم لي لدولة االحرالل وحكومرك اليمييية المريرفة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/18 ،
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 .3الحكومة الف سطينية :المساس بالمسجد األقصى والمقدسات لن يمر ...ولن يقبل به شعبنا
رام هللا :حلرت الحكومة الفلسيييية من مو ير الرقايد االحراللي الجديد في مديية القدس المحرلة
و شكك و ص الادوان علا المسجد ا ققا الم رج .وق ل المرحطد

المحمططود ن يططالق المسططجد ا ققططا ومالحقططة الم طواييين فططي محيي ط

الرسطمي سطم الحكومطة يوسطف
وفططي أحي ط ء وأيح ط ء مططدييري

وع قمة دولري وح اية رراثي الحاط ري ور ر ويط القطدس الاربيطة المحرلطة ياربطر اطمن موييط ت

االحرالل الك دفة للمس س لمسجد ا ققا واالسريالء االسريي يي االحراللي ا حاللي علطا مطدييري

الاربية المقدسة وهو أمر ي ية في الويطور يط يفطرا الير ط أمط م حطرا ديييطة يسطردولك االحطرالل

وررفا ططك ثق فريط ط ورق لي ططدي  .وش ططدد المرح ططد

الرس ططمي عل ططا أن المسط ط س لمس ططجد ا قق ططا الم ط ط رج

والمقدس ت ا سالمية والمسيحية لن يمر ولن يقبك

شابي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/18 ،

 .4أحمد بحر" :التشريعي" يدعم تهدية تكسر الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا
يز  :أكد الي ئا ا ول لرئيس المجلس الرشر اي الفلسيييي د .أحمد حطر أن المجلطس يطدعم ركدئطة
رق ططوم عل ططا كس ططر الحقط ط ر ع ططن ي ططز ورف ططي الاقو ط ط ت عيط ط

وروح ططد ش ططابي أمط ط م الرح ططدي ت المحدق ططة

لقاط ططية الفلسط ططيييية .وشط ططدد حط ططر وط ططالل مش ط ط ركر فط ططي موط ططيم الاط ططود شط ططرق رفط ططا يط ططوم الجماط ططة

 2018/8/17برفقة عطدد مطن اليطواا وقط د الفقط ئك علطا اطرور رمط م المقط لحة الويييطة للحفط ظ
علا وحد شابي وأرا  .وق ل ن مف وا ت الركدئة المسرمر في الا قطمة المقطر ة القط هر رقطوم
وف ق عد المق ومة الري فرارك الدم لدم والققف لققف.

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .5عباس يؤكد ألردوغان وقوف الف سطينيين إلى جانب تركيا

رام هللا :أجططرم رئططيس السططلية الفلسططيييية محمططود ع ط س ليلططة الومططيس الجماططة ارق ط ال ه رفي ط مططي

الطرئيس الرركططي رجططا ييططا أردويط ن .وق لططت وك لططة ا ي ط ء الفلسططيييية الرسططمية الجماططة ن ع ط س
أكد والل االرق ل وقوف ووقطو

الشطاا الفلسطيييي لطا ج يطا رركيط فطي أزمركط االقرقط دية جطراء

ركثيف الاقو ت ا مر كية عليك  .وأعرا عن أمل في نأن ررج وز رركي هله ا زمة في أسر وقتن.

وكالة قدس برس2018/8/17 ،
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" .6األخبار ال بنانية" :المسؤول األمني في سفارة ف سطين يغادر بيروت بال رجعة
ا اراططي اللبي ييططة لططنأس ا

يط در المسططؤول ا ميططي فططي سطف ر دولططة فلسططيين الاميططد سطم عيك شططرو

أمييةن لا يير رجاة من دون أن رواا السف ر الفلسطيييية ا سط ا لمطن راجاوهط شطنن الرواقطك
مططي الاط م المططلكور .وك يططت الرحقيقط ت الرططي أجرركط المحكمططة الاسططكر ة فططي بيططروت قططد أظكططرت أن

شططرو

(برهط القاط ء
كط ن قططد لاططا دور نالمرجططي ا ميططين الططلي أبلط ي شططية افر اراططية لبي ييططة مططؤو ار أ

مططن جططرم الرا مططك مططي الاططدو ا س طرائيلي مططؤو ار) ططنن رماططي فططي رواقططلك لكررويي ط مططي ا ط م فططي
الجيش ا سرائيلي من دون الرجو لا السلي ت ا ميية اللبي يية.

األخبار ،بيروت2018/8/17 ،

 .7استشهاد ف سطيني بعد محاولته تنفيذ عم ية طعن في القدس
سك مغربي :داهم عشرات من عي قر الشرية ميزل الشكيد أحمد مح ميد في حي عين جرار
في أم الفحم وشرعوا لرحقي
مرافقة سي رات ا سا

مي أفراد الا ئلة .وش رج في عملية الرفريش والمداهمة قوات كبير

وسي رات ا يف ء حي

يرجمكر في المك ن عدد كبير من ا ه لي.

وق ل قر ا للمرحوم لطنعرا 48ن ن ع ئلر رف جنت اد سم

ي ن اسرشك ده لقدس بييران الشرية

رقك المقلين أي م الجماةن مؤكدا أن
نفكو مرزوج وأا لولدين وس فر للقدس ح فلة من المديية ُّ
الشكيد لم يكن ميرمي لحزا سي سي أو حركة.

واسرشكد مح ميد وهو في ميلي الثالثيي ت من عمره

اد عقر اليوم الجماة بييران شرية

االحرالل في القدس بزعم مح ولر ريفيل عملية يان في البلد القديمة.

وزعمت شرية االحرالل في بي ن أن الش ا ح ول يان شريي لدم وروج من ح ت ا ققا

عبر ا المجلس حي رجمي أفراد الشرية ومن ثم را رج ماكم قبك أن رُيل علي الي ر م أدم
السرشك ده علا الفور وريم أن أي من أفراد الشرية لم يقا نلم.
ويشرت الشرية روثيق ُيظكر مح ولة الش ا يان أحد عي قر الشرية لكي ال يوث لحظة يالق
الي ر علي وهك اسردعا الموقف قرل علا الفور.
كم ق م عي قر من شرية االحرالل بإيالق أزقة البلد القديمة وبوا ت المسجد ا ققا وق موا
املي ت مسا ورمشيم في مييق الحرم القدسي ورم وراج جميي المرواجدين في المك ن.
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 .8حماس :مباحثات القاهرة ركزت ع ى آليات تثبيت وقف إطالق النار المع ن سنة 2014

ق ل حس م بدران عاو وفد حركة حم س لا الق هر ن الم حث ت في الق هر رركزت حول ارور
يج ز المق لحة الفلسيييية علا ق عد الشراكة الوييية الك ملة م يحق وحد الشاا الفلسيييي
بدران في بي ن ل مس ء يوم الجماة :نكم

ويازز قموده في وج المحرك الغ قان .وأا

ري ولت الم حث ت سبك بي ء بيئة فلسيييية مي س ة لرحقي للج وفي مقدمرك رفي ا جراءات الاق بية
المفرواة علا شابي في قي

يز وريبي

ارف ق المق لحة الش مك الموقي ع م 2011

ومورج ت ارف ق بيروت يي ير ن .2017ور ي :نكم ري ولت الم حث ت سبك بي ء بيئة فلسيييية مي س ة
لرحقي للج وفي مقدمرك رفي ا جراءات الاق بية المفرواة علا شابي في قي

ارف ق المق لحة الش مك الموقي ع م  2011ومورج ت ارف ق بيروت يي ير ن.2017

يز وريبي

وبين أن الم حث ت ركزت علا آلي ت رثبيت وقف يالق الي ر المالن ع م  2014م يحق كسر

الحق ر عن قي

يز و م يامن رفي الما ي عن الشاا الفلسيييي مشي ار لا أن الم حث ت

ارسمت لجدية والحرص الكبير علا رحقي يموح ت شابي وآم ل .
ولكر أي رم االرف ق علا اسرئي

الفق ئك الوييية اجرم ع رك في الق هر اد ج ز عيد ا احا

الم رج م شر لمواقلة الم حث ت وقوال لرحقي أهدا

شابي في الوحد وكسر الحق ر.

موقع حركة حماس2018/8/17 ،

 .9الحية :نعمل ع ى إنجاح الجهود األممية والمصرية إلنهاء حصار غزة
يز  :ق ل وليك الحية القي دي ال رز في حركة حم س :ن حركر رامك علا ن يج
ا ممية والمقر ة يك ء الحق ر ا سرائيلي عن قي

يزن .وأا

مش ركر في مسيرات نالاود ن علا الحدود الشرقية بين قي
نق ئمة حرا رحقي

الجكود

الحية في كلمة ألق ه والل

يز وا رااي المحرلة ن المسيرات

أهدافك وكسر الحق ر لا ا بد عن قي

يزن .ولفت لا أن الفق ئك
المج ل لريبي

الفلسيييية نمروافقة علا رؤية للمق لحة وللكدوء دوايك ء الحق ر عن يز دوافس
المش ر ي االيس يية الري سريفل في القي ن .وق ل :ن مسيرات الاود نأكدت للا لم أن يز رسرح
الحي

وال يمكن اسرمرار الحق ر عليك ن.
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 .10مشعل :اإلجماع الف سطيني صمام أمان واإلدارة أمريكية تتجاهل قيم الشعوب
ليدن :ق ل رئيس المكرا السي سي الس ب لحركة حم س و لد مشاك ن ا جم
قم م ا م ن لرفي نقفقة القرنن وليس هي ج وال

الفلسيييي هو

فلسيييي علا رفاك مشي ار لا أن ا دار

ا مر كية ال رسرحار قيم الشاوا وررا مك مي كك القا ي علا أيك قفق ت.
وأكد مشاك والل حوار مي قي نالحوارن الري رب

من ليدن أن الموقف الفلسيييي كك ييف اد

نقفقة القرنن ميبك لا أن ا س ا الري عجلت ير القفقة رمثلت في االيقس م الفلسيييي
ا فة لا ايشغ ل الش ر الاربي بكموم ولقمة عيش والدف

المسبوقة داوك اليظ م الاربي .وأا

عن يفس

وكللج الوالف ت يير

أن ا مر اللي عجك ير القفقة أيا هو نوجود دار

أمر كية ال رسرحار قيم الشاوا ويزعرك لالسرقالل ورمسكك

لمقدس ت أكثر من الم ل وييره

وررم الا لم كل ع ر عن قفق تن .وأش ر لا دور الشاا الكبير في مق رعة االحرالل ليقك لا
رقييا قوار و وسالح وهو رحت الحق ر واالحرالل.

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .11السنوار ل مشاركين في مسيرة العودة :الرهان ع يكم
و ن يويس  -أحمد المقري :ش رج ق ئد حركة حم س في قي

يز يحيا السيوار يوم الجماة

في فا لي ت مسير الاود وكسر الحق ر في بلد وزاعة شرق مديية و ن يويس والري حملت
عيوان نثوار من أجك القدس وا ققان .والرف المئ ت من المواييين المش ركين في مسير الاود
حول السيوار في أثي ء جولر

ه رفين للمق ومة وق درك  .وو يا السيوار المش ركين في مسير الاود

من الش ن والفري ت ق ئال :ن ن الره ن عليكم أيرم سرقلو بي لليقر المحرمن ملوح لكم بيده
االمة اليقر .وقبَّك السيوار رؤوس عدد من الجرحا مثيي علا يا لكم ومق ومركم دواقرارهم

علا المش ركة مجددا في المسير  .وج ءت جولة السيوار قرا السي ج الف قك مي ا رااي المحرلة
ع م 1948م عقا مش ركر في فا لي ت حفك ركر م لوي الشكيد وس م يوسف حج زي واللي اسرشكد

ا حد الم اي مرنث ار بإق بر برق ص االحرالل.

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .12حماس تؤكد وقوف الشعب الف سطيني إلى جانب تركيا

يز  :أكد القي دي في حركة حم س د .س مي أبو زهري وقو

في ويقررك  .وق ل أبو زهري في رغر د ل علا حس
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الشاا الفلسيييي لا ج يا رركي في مواجكة الحرا االقرق دية ا مر كية الري رنري يريجة
االيزع ج ا مر كي من الدور الرركي المي قر لقا ي ا مة وفي مقدمرك القاية الفلسييييةن .كم

أكد اعرزاز حركر بكلا الدور مرميي لرركي مز دا من القو واالزده ر

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .13حماس تدعو إلنهاء عذابات "مسافري غزة" في مصر
يز  :دعت حركة حم س يوم الجماة لا ارور يك ء علا ت المس فر ن من يز المرواجدين في

الج يا المقري .وق ل فوزي برهوم الي ي الرسمي سم حركة حم س في رغر د ل علا حس

في موقي فيس بوج :نروقي شابي في ظك هلا الحاور الفق ئلي الكبير في الق هر أن ريركي
علا ت المس فر ن الغز ين في الج يا المقرين .وأا

برهوم :نال يزال أكثر من ألف ع ل من

اليس ء وا يف ل والمراا في الاراء ميل أكثر من  5أي م ال يا م وال م ء جلكم من ا يف ل
واليس ء والمراا والمق بين مم يسردعي ردوال ع جال يك ء منس ركمن .وأكد برهوم علا ارور
ام ن سف ار كر م آمي

بي ء يز وردوال ع جال من كك المرواجدين في الق هر ومن السف ر

الفلسيييية.

المركز الف سطيني لإلعالم2018/8/17 ،

" .14الجيش واألجهزة األمنية اإلسرايي ية" :اتفاق التهدية في مراح ه النهايية

يشرت الجزيرة نت ،الدوحة 2018/8/17 ،يقال عطن م ارسطلك وعطن الوكط الت أن مقط در فطي الجطيش
وا جكططز ا مييططة ا س طرائيلية ق ط لوا ن ارف ط ق الركدئططة مططي حم ط س فططي مراحل ط اليك ئيططة ماططيفة أن يططوم

الجماة اور ر الرزام حم س لحف ظ علا الكدوء.

وأواططحت رلططج المقط در أن للططج يقططا فططي مقططلحة الحركططة مبييط أن الجططيش لططن يرططدوك فططي حط ل
يظمططت م ط رسططما مسططيرات الاططود ايططدا عططن السططي ج ا ميططي المحططيم قي ط
سرائيك رامك موجا الما دلة الري حددرك وهي الكدوء سيق بك لكدوء.

ييططر أن وز ططر الططدف

ا سط طرائيلي أفيجططدور ليبرم ط ن قط ط ل -فططي حططدي

الروقيططي علططا ارفط ق مططي حمط س بططك يسططاون لرحسططين ظططرو

يططز وشططددت علططا أن

رلفز ططويي -يكططم ليس طوا ق ططدد

الفلسططييييين هيط ج وبط

الوططال

بيططيكم

وبين حم س ليقوموا هم لامك علا رقويي سلية الحركة بدال مطن الطزج بجيطود سطرائيليين ورشطكيك

وير علا حي ركم للقي م لغري يفس .

في المق بك أكد مسؤول دبلوم سي سرائيلي أن علا حم س أن ربرهن علا الرزامك
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دوالا ج يا المي ل ة لكدوء علا الحطدود ري لطا رطك أبيطا حمط س بإعط د رفط ت جيطديين قطرال وطالل
الادوان ا سرائيلي يز ع م .2014
وأا فت الشرق األوسط ،لندن 2018/8/18 ،يقطال عطن م ارسطليك فطي رام هللا ورطك أبيطا كفط
يظير مجلطي أن يط ي

زبطون

سطم الحكومطة ا سطرائيلية رد علطا مط ييشطر كث فطة حطول الروقطك لطا ارفط ق

ركدئططة بططين سطرائيك وحركططة حمط س فططي قيط

يططز فططنعلن أن مط جططرم الرطزام مططن يططر واحططد قدمرط

حم ط س س طرائيك عبططر الوس طي ء وأن ن س طرائيك راططده الر ازم ط ييسططجم مططي سي سططرك المبييططة علططا ق عططد
(الكدوء يق بك بكدوء) .وليست هي ج مد زميية محدد من يرفي وال وث ئ يوقي عليك ن.

قط ل ياقططوا عط مي درور رئططيس مجلططس ا مططن القططومي السط ب والمقططرا مططن يرييط هو ن نمط يططرم مططي
حمط س ال يمكططن رسططمير ارفط ق ركدئططة بططك رف همط ت عبططر يططر ث لط
محدد .ليس ة سرائيك مقر هطي الايطوانن .وأاط

ال يوجططد فيكط حرططا يظط م ريفيططل

 :نيحطن يطدوك حمط س فطي امرحط ن يطومي .كلمط

أيلقوا الي ر حرا بواسية ي ئر ورقية فيحن يرد ققف مكثف مطي علميط طنن حمط س ربطلل جكطدا

لوقف الي ر .فكي ميككة من الارب ت ا سرائيلية ورحر ج لا الركدئة كح جة المرء لا الكواءن.
 .15غاباي :نتنياهو استس م لحماس

وك لة ا ي اول الجز ر  :ه جم رئيس الماسكر القطكيويي آفطي ي ط ي يطوم الجماطة رئطيس الطوزراء
ا سرائيلي بيي مين يريي هو قط ئال يط قط د ن سطرائيكن لطا اسرسطالم رط م أمط م حركطة حمط س وللطج علطا
ولفية الرسوية الري رجري بلورركط بطين الحركطة ون سطرائيكن حطول قيط

يطز  .وقط ل ي ط ي فطي حطدي

لاعي ن يريي هو نق دي لا االسرسالم وارول هله الويطو مطن مييلط يقيطة الاطاف لطديي وليسطت

لدم حم سن .وأا

أي ميل الحرا ا وير علا يطز مطرت أربطي سطيوات كط ن يرييط هو واللكط قط د ار

علططا يج ط ز رسططوية فططي الوقططت الططلي ك يططت في ط حم ط س اططايفة وقططد أوقططت أجكططز ا مططن المجلططس

الوزاري المقغر للشؤون السي سية وا ميية لقي م بللج لكيكم رفاوا ن يكم ك يوا و ئفينن.

واعربطر ي ط ي أن يرييط هو فشطك علطا مطدم ق ار طة عشطر سطيوات فطي رئ سطة الطوزراء ومطي للطج فقطد أكططد

ي ي أي يدعم الرسوية مي حم س ولكن ليس لير قة الري رم الروقك ليك .

الجزيرة نت ،الدوحة2018/8/17 ،

" .16هآرتس" :التوصل إلى هدوء في غزة يمكن الجيش اإلسرايي ي من التركيز ع ى الجبهة الشمالية
رك أبيا  -الوك الت :كشفت قحيفة هآررس ا سرائيلية أمس عن أس ا ساي ن سرائيكن للروقطك
الرف ق ركدئة في يز مي حركة حم س والفق ئك الفلسيييية .ولكرت نهآررسن فطي مقط ل لكط أيط لا
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رططم الروقططك لططا هططدوء فططي القي ط

فططإن هططلا سططيمكن الجططيش ا س طرائيلي مططن الاططود لططا رركيططز كططك

اهرم م علا الجبكة الشم لية و س س علا الماركة االسرو ر ة والاسكر ة مي يران.

وق لططت القططحيفة :ن ن مح دث ط ت مططي عططدد مططن الشوقططي ت ا مييططة والسي سططية ا س طرائيلية وا مر كيططة

رفياططة المسططروم رظكططر رف هم ط ت مشط بكة جططدا بوقططوص الواقططي االسططرراريجي الططلي يشططن اططد عططالن
الرئيس ا مر كي دوي لد رراما عن االيسح ا من االرف ق اليووي مي يران في أي ر الم اين.

األيام ،رام هللا2018/8/18 ،

 .17بينيت يدعو لضم  %60من أراضي الضفة ...ومنح الجنسية اإلسرايي ية ل ف سطينيين فيه
الي قر  -برهوم جرايسي :دع وز ر الراليم فطي حكومطة االحطرالل يفرط لي بيييطت الطلي يطرأس رحط لف
أحطزاا المسططروييين فططي الكييسطت لططا اططم  %60مطن مسط حة الاططفة الفلسطيييية المحرلططة لططنالسي د

ا سرائيليةن وفري قالحي ت حكطم لارطي محطدود علطا المطدن والقطرم الفلسطيييية الر اطة رافاط أي
حدي

عن دولة فلسيييية .واسراري بيييت بري مج السي سي لقطحيفة نهطآررسن ا سطرائيلية أمطس.

وق ل بيييت ن علا ن سرائيكن أن ر در لا فطري القط يون ا سطرائيلي علطا ميط ي (ج) فطي الاطفة
المحرلططة وهططي رحرططك مس ط حة  %60مططن مس ط حة الاططفة عططدا القططدس وهططي راططم كططك المسططرامرات

وفيك عشرات القطرم الفلسطيييية القطغير  .وحسطا رقطديرات االحطرالل فطإن عطدد الفلسطييييين فطي هطله

المييقة يقك عن  100ألف يسمة .وهي مييقة ال قالحي ت فيك للسلية الفلسيييية.
وفططي المق بططك حسططا بيييططت يططرم فططري حكططم لارططي قططالحي ت محططدود

مي ي (أ) ومي ي (ا).

دار الشططؤون اليوميططة فططي

ويقول بيييت ي اد ام مي ي (ج) رميا ن سرائيكن الجيسية للفلسييييين في رلج القرم.

ويير بيييت س ي يق ط لشكك الرواقك بين مي ي الحكم اللاري الفلسيييية والمي ي الرطي سطركون
رحت الحكم القكيويي.

الغد ،عمان2018/8/18 ،

 .18الم ف  :4000انتهاء التحقيق مع نتنياهو بعد  4ساعات
يططوم

رحر ططر أحمططد دراوشططة :ايركططا الرحقي ط مططي رئططيس الحكومططة ا س طرائيلية بيي ط مين يريي ط هو ق ط

الجماة  2018/8/17للرحقي للمطر ال ط  11رحطت ي ئلطة الرحطلير فطي نالملطف 4000ن (نبيطزجن-نواالن)

اد اسرم ارره ربي س ع ت .ويقلت قحيفة نما ر فن عن مق در في الشرية ا سطرائيلية ررجيح ركط
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نن يكون الرحقي مي يريي هو ا وير في هله القاية ن ال ن أدم رحقي اليوم لا ريورات مف جئة
ورجبر المحققين علا ارو ل جراءات ا فيةن.

ويجططا المحققططون فططي القاططية فططي بلططور ق عططد أدلططة ربططين الاالقططة بططين يريي ط هو وم لططج شططركري نبيططزجن
ونواالن رجك ا عم ل ش ؤول ألوفيرش الري رشير لا مو لف ت رشا واحري ل ووي ية ا م ية.

فططي حططين يقلططت قططحيفة نهططآررسن يططوم الجماططة عططن مدعيططة اليي ططة المورقططة لا طرائا والقا ط ي

االقرق دية المشرفة علا ملف يريي هو المح مية ليئ ت بن آري ايرق دارك في جلس ت مغلقطة لطورير

ارو ل الق اررات في الرحقيق ت .ويقلت القحيفة عيك أن الي قم اللي رشطر عليط يامطك شطكك دؤوا
وسط ططر ي فط ططي حط ططين أن المط ططدعي ا س ط طرائيلي الا ط ط م ش ط ط ي ييرس ط ط ن والمسرش ط ط ر القا ط ط ئي للحكومط ططة

ا سرائيلية أفيح ي ميدلبليت يم يالن س بيي يو لة في ارو ل الق اررات.

وأوردت القحيفة يقال عن بن آري مثال أن المسرش ر القا ئي للحكومة ا سرائيلية قررت االسطرج ة

ليلبك جراء رحقي مي شوقية سرائيلية ع مة فقم اد شكر ن من يلبك .

وريم عرابك عن ح يك من ورير سير الرحقيق ت ال أن بن آري اعربرت للطج نييطر مققطودن وأن

سب نالاغم الكبير في وزار القا ءن.

عرب 2018/8/17 ،48

 .19مركبات "المشتركة" باستثناء الجبهة توافق ع ى مقاطعة الكنيست

عم ططر دالش ططة رحر ططر ق س ططم ك ططري :وافق ططت ثالث ططة م ططن مرك ط ط ت الق ئم ططة المش ططرركة الرجم ططي ال ططوييي
الديمقرايي والحركة ا سالمية والحركة الاربية للرغيير علا اقر ار قدمط الرجمطي لمق ياطة الكييسطت

لمطد شططكر مططي بدايططة الططدور الشططروية المقبلططة فيمط يلبططت الجبكططة الديمقراييططة للسططالم والمسط وا مك لكط

لططا حططين ارو له ط الق طرار بططللج .وعلمي ط أن االسططرق لة مططن الكييسططت كجططزء مططن الوي طوات االحرج جيططة
سق ط نق يون القوميةن لم رير يك ئي علم أن االسرق لة من الكييست رواي لقرار هيئط ت ولجط ن

ا حزاا الري رشكك الق ئمة المشرركة.

وقط ط ل ا م ططين الاط ط م للرجم ططي ال ططوييي ال ططديمقرايي د .ميط ط يس ش ططح د ف ططي حديثط ط لط ططنعرا 48ن ن
نالرجمططي ويي طره مططن ا ح طزاا والحرك ط ت السي سططية الاربيططة أم ط م وي طوات جم عيططة رحططت ي ط ر لجيططة

المر اططة الالي ط لالسططرمرار فططي الرقططدي ل ططنق يون القوميططةن ووي طوات احرج جيططة أوططرم رططيظم مططن قبططك
ا حزاا والق ئمة المشرركةن .وأا

أن نلجية المر اة قبلت اقرراحي بإعالن يوم اراا ش مك لكطك

الشاا الفلسيييي في ك فة أم كن رواجده ورم االرفط ق علطا أن يطرم الريسطي لااطراا المقطرر لشطكر
أيل ططول /س ططبرمبر المقب ططك .كمط ط ييرظ ططر رد ا و ططو م ططن الجبك ططة ح ططول مقر ططر الرجم ططي مق يا ططة جلسط ط ت
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الكييست لشكر علا ا قك مي بداية الدور الشروية علم أن الحركة ا سالمية والاربية للرغيير وافقر
علا هلا المقرر  .ييرظر رد الجبكة وال حدي

وورم شح د

عن اسرق لة ن هلا ا مر يواي لق اررات ا حزاان.

لقول نيحن قدد اقر ار ربيي مقرطر قط يون ندولطة المطواييينن علطا ا وطو فطي مورلطف

مرك ت الق ئمة المشرركة واللي سب وقدم الرجمي الوييي الديمقرايي ورفين.

وعقطا السططكررير الاط م للجبكططة ميقططور ده مشططة لططنعرا 48ن ط لقول :نيحططن ياط ري أي ابراط د عططن
مواقي مق رعة السلية والوقو

بوجككط ومك فحركط وواطي الحقيقطة أم مكط ن .وأاط

أن أي مق ياة ككله رودم يريي هو وزمرر فقم ويحن اد هلا ي ا ن.

أن نالجبكطة رطرم

عرب 2018/8/17 ،48

 .20التجمع الوطني يدعو إلضراب شامل ولمقاطعة ج سات الكنيست
الي قر  :جدد الرجمي الوييي الديمقرايي داوك أرااي  48دعور
فلسططيين الر ر ويططة وي لططا الياططم م لاجم ط

اراا فلسطيييي شط مك فطي كطك

فططي مق ياططة جلس ط ت الكييسططت ا س طرائيلي احرج ج ط

علا رشر ي ق يون الدولة اليكودية .واعربطر فطي بيط ن لط أقطدره أمطس المشط ركة المكي طة للفلسطييييين

فططي ن سطرائيكن فططي المظط هر الرططي يظمططت فططي رططك أبيططا م ط در لجيططة المر اططة الاليط اسططرادادا شططابي

لليا ل وللامك السي سي وأكد أن مسؤولية الرجمي والري رات السي سطية المركز طة هطي فطي الرا مطك مطي
هلا الق يون كميايطف مفقطلي يارمطد فطي يج حط علطا عيط ء المايطا وال اطد السي سطي الطوييي لكطله

االحرج ج ت ولمس ر مي هاة الق يون.

القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

 .21موشيه يع ون :قيادة "إسراييل" تتخذ ق ارراتها بموجب عدد "الاليكات" في "الفيسبوك"
الي قططر – ودي ططي عط طواود  :وس ططم اسططرادادار للمشط ط ركة ف ططي االيرو ط ط ت الا مططة ف ططي ح ططزا جدي ططد ا ططد
اسرق لر من وزار ا من أقدر وز ر ا من ا سرائيلي الس ب موشي يالطون ي اطة جديطد مطن كر ط
نير يو ك ير ققيرن يف ور في قي در عملية ايري ل الشكيد وليك الوز ر (أبو جك د).
في ي اة جديد من كر

نير يو ك ير ققيرن اللي يشمك فقوال جديد ميكط فقطك وط ص

املية ايري ل أبو جك د في لكراه الثالثين وهو كر ا يرحد

في جوهره عطن اطرور اسطرودام القطو

المفرية لكسر رو الفلسييييين دواوا عكم علا مبدأ نكي الوعين لي ر.
وفي الكر ا فقك جديد عن فاطيحة ايريط ل الشط ا الفلسطيييي عبطد الفرط

الشطر ف مطن الوليطك وهطو

جر ا بواسية رق قة في الرأس من قبك الجيدي ليؤور أزار ط  .ويكشطف أن رئطيس حكومطة االحطرالل
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بيي ط مين يريي ط هو رحفططت علططا رقططر ح ت يالططون عططن عمليططة االيري ط ل وياططيف نه ط رفيي يريي ط هو فططي

اليططوم الرط لي وسططنليي لمط لا ايرقططدت الامليططة بكططله الحططد وقط ل يط ييططوي اسططردع ء والططدي الجيططدي الق رططك

لمكر ط فحلرر ط وقلططت :هططلا مميططو ف لجيططدي أعططدم جر ح ط  .أيططت ركط جم ال طرئيس أبططو مط زن الططلي ياططزي
عط ئالت القرلططا مططن نا رهط بيينن فططي حط ل دعمططت مثططك هطله الامليططة سططيؤدي للططج لططا بلبلططة الجططيش.
اسرج ا يريي هو ليلبي لكي يلا ميي عدم ركرار ايرق د عملية قرك الش ا الفلسيييي الجر ا ولكي
اد أسبو قرر مك رفة والدي الجيدي ازار بوال

موقف الجيش.

ويحم ططك يال ططون عل ططا حكوم ططة يرييط ط هو ويق ططول يكط ط ررو ططل القط ط اررات عل ططا أسط ط س عالمط ط ت ا عجط ط ا

(الاليكط ت) فططي الفيسططبوج وفططي االسططريالع ت ماربط ار قاططية الجيططدي أزار ط مثط ال قط رو علططا للططج.
ويايف ن الحكومة ايق عت لمش عر الش ر ا سرائيلي اللي يفاك الجيدي علا نالموران.

القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

 .22تشديد الحكم ع ى يهودي أحرق كنيسة
رططك أبيططا :قططررت محكمططة الاططدل الاليط فططي ن سطرائيكن الحكططم علططا رهط بي يكططودي أديططن بططإحراق كييسططة
نالوبز والسمكةن في يبر ورفار من  4سيوات سجن فالي لا  5سيوات ويقف السية.

الشرق األوسط ،لندن2018/8/18 ،

 .23االحتالل يعيد فتح أبواب المسجد األقصى بعد إغالقه الجمعة
ه شم حمدان :أعيد ق

اليوم السبت فرا أبواا المسجد ا ققا وللج اد أن ق مت قوات

االحرالل ا سرائيلي بإيالق

يوم أمس ويرد المقلين من المك ن .وأق م مئ ت الفلسييييين

الم رج ويرد المقلين مي

عقا اسرشك د ش ا من أم الفحم ح ول يان أحد عي قر شرية

قالري المغرا والاش ء في محيم ا ا س ط اد يالق قوات االحرالل المسجد ا ققا
االحرالل.

وك يت قوات االحرالل قد أيلقت المسجد ا ققا في أعق ا اسرشك د ش ا من مديية أم الفحم

عقر الجماة اد أن أيلقت علي شرية االحرالل الي ر بلر اة أي ح ول يان أحد أفراد الشرية.

وفي أعق ا اسرشك ده اعرقلت قوات االحرالل عددا من المارقمين في ا ققا كم اعردت علا
المرواجدين في المك ن وح ولت رفر قكم

لقو  .ويريجة يالق المسجد االققا أق م مئ ت

الفلسييييين قالري المغرا والاش ء في محيم ا ا س ط.
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 .24شهيدان واصابة  270متظاهر في جمعة "ثوار من أجل القدس واألقصى" بمخيمات العودة بغزة
يز  :اسرشكد فلسيييي ن وأقيا الاشرات يوم الجماة

عرداء قوات االحرالل ا سرائيلي

لرق ص وقي بك الغ ز قوا المرظ هر ن السلميين المش ركين في جماة نثوار من أجك القدس

وا ققان في مويم ت الاود شرق قي

يز  .وأعليت وزار القحة عن اسرشك د المواين كر م أبو

دواق ة  270مرظ هر  60ميكم لرق ص الحي.
في ير ( 30ع م ) من دير البلا وسم القي
والحق أعليت الوزار اسرشك د سادي اكرم مامر ( 26ع م ) شرق رفا جيوا القي .
ويفيد مراسلوي نن ا ق ت رروالا لوقول من مي ي

شرق قي

يز

ثر قمي االحرالل

الحراج السلمي .وق ل مراسلي  :ن قوات االحرالل ا سرائيلي بدأت بإيالق الي ر قوا المرظ هر ن
المش ركين في فا لي ت الجماة الط 21لمسير الاود الكبرم.
وبل جم لي عدد شكداء المسيرات الاود  158شكيدا

ا فة ليحو  17ألف جر ا.

المركز الف سطيني لإلعالم2018/8/17 ،

 .25مواجهات في الضفة رفضا لالحتالل وصفقة القرن
رام هللا :ايدلات مواجك ت في مي ي عديد في الافة الغربية مي قوات االحرالل رفا لمويي ت

االسريي ن والرحرك ت ا مر كية قرار نقفقة القرنن.

وايدلات مواجك ت شابية في قر ة كفر قدوم القر ة من مديية قلقيلية ادم ش رج أه لي القر ة

ويشي ء مق ومون لالسريي ن في المسير ا سبوعية المي هاة لالسريي ن .ورامد جيش االحرالل
يالق الرق ص المي يي وقي بك الغ ز المسيك للدمو قوا المرظ هر ن م أدم لا وقو

ق ت.

وش رج عشرات المواييين في مسير قر ة يالين يرا مديية رام هللا السلمية ا سبوعية الميدد
السريي ن والجدار الف قك حي

رش الش ن جيود االحرالل لحج ر.

وفي سي ق الرقدي لحمالت الكدم واالسريي ن ا سرائيلية اد المي ي

الفلسيييية أدم مئ ت

المواييين قال الجماة في قر ة الو ن ا حمر شرق مديية القدس المحرلة مش ركة أعا ء من
المجلس المركزي لميظمة الرحر ر الفلسيييية .وشكد المك ن ريظيم رظ هر مح لا الش ر الرئيسي
للو ن ا حمر رفاوا واللك الالم الفلسيييي ورددوا هر ف ت ميدد

امن حي ء فا لية نجماة الث ت واالسرمرارن.
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 .26مستوطنون يحطمون عشرات المركبات ويقت عون الميات من أشجار الزيتون في ناب س
رام هللا :ع ثت جم ع ت من المسروييين رور في ممرلك ت المواييين في مديية ي بلس ومحييك
اد ح د

يرق أدم لا مقرك حدم المسرويي ت .ودمر المسروييون  200شجر ز رون في قر ة

اللبن الشرقية جيوا ي بلس اد أن قدموا من مسرويية قر ة للمك ن.

وق ل يس ن ديلس مسؤول ملف االسريي ن في شم ل الافة الغربية ان المسروييين ه جموا حقك

الز رون في س ع ت مرنور من الليك وان المواييين ق موا برفقد أراايكم ق

اليوم (أمس)

واكرشفوا عملية الردمير .وأش ر كللج لا أن هجم ت المسروييين أدت لا رحييم عشرات المرك ت

الري راود ملكيرك لمواييين فلسييييين ا فة لا احراق جرافة ومك جمة الاديد من مي زل السك ن

في قر ة ج لود ا فة لا يالق يرق رئيسية في محيم مح فظة ي بلس .وق ل ن المسروييين
رشقوا سي رات السك ن لحج ر والزج ج ت الف رية علا يرق قر ة من حدم المسرويي ت م أدم
لا رحييم زج جك .

القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

 .27أسرى سجن ج بوع يتصدون لقمع االحتالل
القدس :أحرق ا سرم في سجن جلبو

مس ء الوميس مجموعة من الفرش ت (الفراش) احرج ج

علا قي م دار سجون االحرالل برفريش قماي

قس م ا سرم .وأكدت مق در و قة لقدس

ا و ر ة أن ا سرم في قسم ( )3رقدوا القرح م دار السجون القسم شكك مف جئ دواوا ع

للرفريش مشير لا أن قوات االحرالل اعردت لارا المبر علا مجموعة من ا سرم وق مت
بيقلكم لا قسم آور.

فيم لكر عالم االحرالل أن اثيين من السج يين ا سرائيليين أقيبوا ح الت اوري ق اد قي م

ا سرم في سجن جلبو بإحراق فراشكم احرج ج علا سي سة دار سجون االحرالل.

وق ل ي دي ا سير أن سلي ت االحرالل بدأت برقايد جراءات الرايي علا ا سرم الق ئمة فالي

و مسروي ت مورلفة وللج من والل لجية رام عددا من ا ط سرائيليين س قين في دار

مارقالت االحرالل رقوم بريفيل جوالت علا ا سرم للرايي عليكم .من ج يبكم أكد ا سرم علا
أيكم لن يقفوا مكروفي ا يدي أم م هله ا جراءات وفي ح ل اسرمرت دار مارقالت االحرالل
لرقايد سيكون الرد عالن ح لة عقي ن فيم يرال
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" .28مجمع ال غة العربية" يط ق عام ال غة العربية ردا ع ى قانون القومية

ق سم كري :أيل مجمي اللغة الاربية ع م اللغة الاربية لرا ون مي المؤسس ت والجماي ت المورلفة
في المجرمي المديي ودع جميي ا ير الف علة لواي اللغة الاربية في سلم ا ولوي ت.

وشدد المجمي علا المش ركة الشابية لز د الوعي للغة الاربية كح مية وح ملة للكوية والر ار
والثق فة مؤكدا الازم علا نحم ية لغري وريو ره ورفي شنيك في مجرماي المحلين.

يوم الجماة ن يي يالن أن

وق ل المجمي في بي ن أقدره وقلت يسوة عي لطنعرا 48ن ق

نق يون القوميةن هو ق يون ج ئر يسرغك ااف ا قلية لفري رأي قماي لرغيير الواقي اللغوي الق يويي
اللي ك ن س ئدا في هله ال الد ميل يحو مئة ع م .ويحن من جكري سيامك كك الوس ئك المر حة
لرغيير هلا الق يون سواء من والل ا ير الرسمية أو الشابية .كم يمد أيديي لمش ركة بي ء وف علة
مي المجرمي اليكودي لراز ز مك ية اللغة الاربية في الحيز الرسمي والا من.

عرب 2018/8/17 ،48

 .29الهيية اإلسالمية الع يا تنشر كتابا بعنوان "القدس واألقصى ..خطوة في االتجاه الصحيح"
عري محمود الفي فية :يشرت الكيئة ا سالمية الالي في رام هللا كر

يي قش قا ي مرادد

مرالقة لقدس وا ققا ج ء ايوان نالقدس وا ققا ..ويو في االرج ه القحيان.

و ركون هلا المؤلف من عشر أوراق حثية رم رقديمك في المؤرمر اللي يظمر الكيئة ا سالمية

الالي مؤو ار وري قش قا ي مرادد مرالقة لقدس وا ققا من حي  :االعرداءات المرزايد علا
ا ققا بكد

ركو ده والحفر ت الري رسركد

هدم في يك ية المي

وا ع ق ت الري رااك

قوات االحرالل في وج المقلين .كم رم اسراراي الرواي ت القكيويية المرا ربة الري رساا لا
قي

الا لم برسمية ن الكيككن بدال من ا ققا وم يق حا للج من عملي ت رزو ر للمراكز

وا م كن الرراثية في مديية القدس .كللج فقد ركزت أوراق أورم علا ا ا د ا ورم للمؤامر

القكيويية والمرالقة السريالء علا الاق رات وفي ي لبيرك مالققة لألققا عالو علا رسلم

الاوء علا الواقاين الراليمي واالقرق دي في القدس وم ُيشير لي من ساي االحرالل -الج د
و كك السبك -لا جاك القدس اروبرك دواسالميرك جزءا ال يرج أز من الدولة الابر ة.

الجزيرة نت ،الدوحة208/8/17 ،
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" .30رويترز" :مصر تضع ال مسات النهايية لهدنة طوي ة األمد بين حماس و"إسراييل"

الق هر  :ق ل مقدر أميي مقري يوم الوميس ن الق هر راي اللمس ت اليك ئية لبيود هدية يو لة
ا مد بين سرائيك وحركة حم س الري ردير قي

القي

يز وسم رراجي لحد الرورر علا الحدود مي

اللي يقيي مليوي يسمة .وق ل المقدر نياي اللمس ت ا وير للروقيي علا بيود الركدئة من

كك ا ي ار

ويروقي أن يالن عيك ا سبو المقبك لا س عدري فرا علا للجن.

ولم ييام مسؤولون من فرا لا مسؤولين من حم س وفق ئك فلسيييية أورم جراء المح دث ت
في الق هر شنن الكدية يو لة ا مد .وق ل المقدر اللي يلا عدم لكر اسم لرو ررز نالركدئة
مدرك ع م يرم واللك الرواقك لرمديده لمد أربي سيوات أورمن.

ومن شنن الروقك لا هدية يو لة ا مد الرمكيد جراء مح دث ت شنن قا ي أورم م يشمك
روفيف الحق ر اللي قوي اقرق د القي
سرائيليين.

وم دلة محرملة لسجي ء فلسييييين مق بك رف ت جيديين
وكالة رويترز لألنباء2018/8/16 ،

 .31األردن يدين إغالق "األقصى" ويطالب بوقف كل اإلجراءات واالستف اززات بحقه

عم ن :دايت وز ر الدولة لشؤون ا عالم الي يقة الرسمية سم الحكومة ا رديية جم ية يييم ت
قدام سلي ت االحرالل ا سرائيلي علا يالق جميي أبواا المسجد ا ققا الم رج يوم الجماة

المداية
القدس مي  .وأواحت يييم ت أن مثك هله المم رس ت ُ

دواوراج المقلين ويواقم دار أوق
المقلين والمسلمين في جميي أيح ء
والمرفواة ريركج حرمة هلا المك ن المقدس ورسرفز مش عر ُ
الا لم كم رمثك ايرك ك اللرزام ت سرائيك كقو ق ئمة الحرالل في القدس الشرقية موجا الق يون

الدولي والق يون ا يس يي الدولي وايرك ك أيا لك فة ا ع ار

والمواثي

الدولية الري رؤكد علا

ارور احررام أم كن الا د للدي ي ت ك فة .وحملت حكومة سرائيك ك مك المسؤولية عن هله

االسرف اززات .وي لبت بوقفك فو ار .وق لت يييم ت ن المملكة رجري ارق الت ورقوم برحرك ت مكثفة
من أجك ع د فرا جميي أبواا المسجد ا ققا فورا.

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .32أبو الغيط :القضية الف سطينية تمر حاليا بمنعطف مهم نتيجة الق اررات واإلجراءات األمريكية
الق هر  -سوسن أبو حسين :ق ل أحمد أبو الغيم ا مين الا م لج ماة الدول الاربية في حواره
الو ص مي نالشرق ا وسمن أن القاية الفلسيييية رمر ح لي
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وا جراءات ا مر كية الري ارولت بدءا من ديسمبر (ك يون ا ول)  2017والري أيرت الج يا
ا سرائيلي لمز د من الرايت في قبول حك الدولرين والاود لا ي ولة المف وا ت مي الفلسييييين

وشجار علا االسرمرار في رقايد جرائم المررك ة اد أبي ء الشاا الفلسيييي.

واش د الرق الت الري ق مت بك اللجية الوزار ة الاربية السداسية الري شكلت في ي ر الج ماة
الاربية في أعق ا قدور قرار يقك السف ر ا مر كية للقدس وقد أجرت هله اللجية الري رام في

عاو رك ا مين الا م ووزراء و رجية ست دول عربية ارق الت مكمة ويشية مي عدد من الف علين
الدوليين المكمين ك الرح د ا وروبي علا سبيك المث ل بكد

رنمين دعمكم للموقف الفلسيييي.

الشرق األوسط ،لندن2018/8/18 ،

 .33تقديرات إسرايي ية وأمريكية :إيران تنتظر رحيل ترامب باالنتخابات
الل ا هر :ياربر الجيش ا سرائيلي أن رحقي الكدوء في قي

يز بواسية ارف ق رسوية يشمك

هدية يو لة ا مد سيمكي من رركيز اير ه علا جبكر الشم لية وو قة اد يران في سور ة

من الي حيرين االسرو ر ة والاسكر ة .ولكرت قحيفة نهآررسن يوم الجماة أن مق الت أجررك مي
مسؤولين سي سيين وأمييين سرائيليين وأمر كيين أظكرت وجود رواف

كبير بين رك أبيا وواشيين

حول الواقي االسرراريجي الي شئ في أعق ا عالن الرئيس ا مر كي دوي لد رراما عن االيسح ا

من االرف ق اليووي مي يران في أي ر/م يو الم اي.

وررم الرحليالت ا مر كية وا سرائيلية أن اسرراريجية اليظ م ا يرايي اآلن هي ايرظ ر رحيك رراما.
ل ينمك ا يراييون أن يوسر رراما الرئ سة في ايرو ت الا م  .2020والايقر المكم ليس ة

لايراييين في هله ا ثي ء هو ق ء االرف ق اليووي علا ح ل

حرا لو فقد من قيمر االقرق دية

سبا الاقو ت ا مر كية الجديد والاغوط الري رم رسك دار رراما علا شرك ت أوروبية من أجك

الروقف عن المر جر مي يران.

و حسا هله الرحليالت فإن يران ريظر لا االرف ق اليووي ح لي وريم ايسح ا الوالي ت المرحد

وا ارار االقرق دية المررر ة عن هله الويو أي مث ة نبوليقة رنمينن لك اد مح والت رراما

لبلور رح لف دولي لفري عقو ت أشد ويميي الوالي ت المرحد دواسرائيك من شن هجوم عسكري

اد يران غي ء دولي .لا ج يا للج فإي ي لم أن االرف ق اليووي ق مد دوايران ريفل الرزام رك
في فإي لن يكون مقدور رراما رجييد دعم أمر كي داولي لكجوم عسكري.

عرب 2018/8/17 ،48
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 .34غوتيريش يقدم أربعة مقترحات لحماية الف سطينيين
االمم المرحد ( -أ
مقررح ت ركد

ا) :قدم ا مين الا م لألمم المرحد

أييوييو يورير ش الجماة

أرباة

الا راز ز حم ية الفلسييييين في االرااي المحرلة ورشمك يشر اثة مراق ة مديية

وأورم أميية او عسكر ة وز د المس عدات االيس يية والريموية وراز ز الحاور الميدايي للميظمة
الدولية .وفقك ا مين الا م مقررح ر هله في رقر ر من  14قفحة أعده بي ء علا يلا الجماية
الا مة لألمم المرحد اد موجة عيف حقدت أروا  171فلسيييي قرلوا في قي

يز برق ص

القوات االسرائيلية ميل آلار/م رس .وفي رقر ره شدد يورير ش علا أن ريفيل كك من مقررح ر ا رباة
ح جة لرا ون بين االسرائيليين والفلسييييين ولكن من المسر اد كثي ار أن رواف

هله المقررح ت .والمقررح ت ا رباة الري أورده ا مين الا م هي:

سرائيك علا أي من

 -نراز ز الوجود الميدايي لألمم المرحد ن م في للج رفده مراقبين لحقوق ا يس ن وآور ن للشؤون

السي سية مكلفين رقييم ا وا

في االرااي المحرلة.

 ز د المس عدات ا يس يية والريموية من أجك نرنمين رف هية السك نن. -رشكيك اثة مراق ة مديية ريرشر في مي ي

حس سة مثك يق ط الرفريش والما بر وقرا

المسرويي ت االسرائيلية وركون مكمرك عداد رق ر ر عن مس ئك الحم ية.

 -يشر قو شرية أو قو عسكر ة برفويي من ا مم المرحد ركون مكمرك روفير حم ية م دية

للمدييين الفلسييييين.

ولكن رشكيك قو حم ية أممية يحر ج لا قرار يقدره مجلس ا من الدولي وهو أمر مسر اد
الحدو

سرائيك.

في ظك اسراداد الوالي ت المرحد السرودام الفيرو لارقلة أي مشرو را را حليفرك
القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

 .35السفير األمريكي لدى "إسراييل" :ال سبب إلخالء المستعمرات
أحمد دراوشة :ق ل السفير ا مر كي لدم سرائيك ديفيد فر دم ن أول من أمس ا ربا ء ي نال
سبا

والء المسرويي تن ا سرائيلية في الافة الغربية المحرلة وفق لم يقك موقي نجيروزاليم

بوستن ا سرائيلي يوم الوميس.

وج ءت رقر ح ت فر دم ن والل لق ئ مجموعة من الزوار ا سرائيليين والفلسييييين في مكر
مديية القدس ميكم عاو الكييست عن حزا الليكود المسروين يكودا يليج ورئيس المجلس

ا قليمي لمسرامرات جيوا الوليك ورجك ا عم ل الفلسيييي محمد ي قر.
التاريخ :السبت 2018/8/18
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وق ل عاو الكييست يليج ن فر دم ن ررج عيدهم ايي ع أي نسئم من برامج ا والءن ويقك عي
قول ن ي يجا يج د وجك ت يظر جديد ن.

عرب 2018/8/17 ،48

 .36المنسق اإلنساني في ف سطين يطالب بتوفير الحماية ل عام ين في المجال الصحي
يز – رام هللا :دع جيمي م كغولدر ج الميس ا يس يي لألري الفلسيييية المحرلة لا روفير أكبر
قدر من الحم ية للمدييين والا ملين في المج لين ا يس يي والقحي في مي ي الي از .
وأثيا المسؤول الدولي في بي ن ل

يدا

مي س ة اليوم الا لمي للامك ا يس يي اللي يق د

ا حد علا الا ملين في المج ل ا يس يي في ا ري الفلسيييية المحرلة .وأش د شكك و ص
لا ملين في المج ل القحي في قي

يز اللين ق ل يكم نال يزالون يبللون جكودا يولية ميل

يوم  30آلار/م رس الم اي في سبيك ما لجة المق بين والل المظ هرات علا امرداد السي ج

الحدودي مي سرائيكن .وأبدم حزي علا مقرك ثالثة ميكم والل رقديمكم ا سا ف ت للجرحا كم
أعلن اسري ءه جراء راري أكثر من  370آور ن لاق ة وق ل ن هؤالء الا ملين في القي

القحي نو يروا حي ركم وهم يح ولون يق ل حي ييرهم من الفلسييييينن .وي لا ام ن قدر

الا ملين في المج ل ا يس يي علا مزاولة عملكم م يرواءم مي الم دئ ا يس يية و ايدا عن القيود

والما يق تن داعي سرائيك لا الوف ء لرزام رك قفرك القو الق ئمة الحرالل.

وأكد أي جرم رحديد مليويي فلسيييي في ا ري الفلسيييية المحرلة علا أيكم في ح جة لا
نردابير فا لةن لحم يركم والل ع م  2018وللج سبا راراكم للي از والايف وركجيرهم أو رقييد

وقولكم لا سبك عيشكم والودم ت ا س سية.

وأكد ح جة الفلسييييين في الافة الغربية كللج للحم ية الفر لا أن الاديد ميكم في المييقة (ج)

والقدس الشرقية والمييقة الو ااة للسيير ا سرائيلية في مديية الوليك يا يون من نالسي س ت
والمم رس ت المرر ية الحراللن.

القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

 .37أول مس مة بالكونجرس األمريكي لـ"الجزيرة" :أنا مقدسية
رت المقدسية ا مر كية رشيد يليا عاوا في الكويجرس ا مر كي عن الحزا الديمقرايي حكم

الواقي اد فوزه

اليرو ت الرمكيدية في الحزا وعدم ررشا مي فس لك  .وبللج راد رشيد أول

مسلمة وعربية رجلس رحت ق ة الكويجرس.
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ولدت رشيد ع م  1976في الوالي ت المرحد وهي كبرم أووارك الط  13وك ن والده المك جر يامك

في مق يي سي رات فورد في ديررو ت بوالية ميرشيغ ن ولد والده في بلد بيت حييي شرق القدس
وع ش لفرر في ييك رايوا قبك قدوم لا ميرشيغ ن بييم ريحدر والدرك من قر ة نبيت عور الفوق ن

من مح فظة رام هللا لافة الغربية .ي لت رشيد الشك د الج ماية في الالوم السي سية ع م 1998

ثم حقلت علا شك د في الق يون ع م  .2004ومن والل عملك كمح مية دولت س حة الامك

السي سي وك يت ي شية في الامك االجرم عي والبيئي في واليرك  .حققت فو از س حق ( %90من

ا قوات)

يرو ت  2008لاليرو ت الرشر اية في والية ميرشيغ ن و %85من ا قوات

يرو ت  2010ليفس الوالية .و اد عشر سيوات رقك رشيد لا المجلس الرشر اي الفدرالي

(الكويجرس).

رقول رشيد للجز ر يك فلسيييية من القدس لكيك ررعرعت في حي فقير مديية ديررو ت
ورايف أن م رأر من ما ي الفلسييييين وأق ربك

رااي المحرلة رحت االحرالل ول

لديك

نرا يف مي الفقراء في واليرك ن ف لالريييون وا ف رقة لا ج يا عرا ديررو ت هم من قياوا فوزه
اليرو ت دون أن يلرفروا لا دييك وأقولك .

الجزيرة نت ،الدوحة2018/8/17 ،

 .38تجديد الرياسة..؟!
أ.د .يوسف رزقة

لم راد يز والافة ركرم بوي ت رئيس السلية .سطنلت عطددا مطن ا قطدق ء :مط الجديطد فطي ويط ا
ع ط س أم ط م المجلططس المركططزيجو فك ط ن الج طواا لططم يسططرمي ل ط

ولططم يكططرم ط  .رئططيس السططلية لططم ياططد

شوق جلا للجم هير .الرجك فقد ج لبير الوييية والقي دية ميل فشك مشطروع الرف واطي وميطل أن
ريكر لغز وأوقي عليك عقو ت جم عية.

لططو كط ن لطرئيس السططلية قططدرات رجططلا الجمط هير والفقط ئك لمط ايفططي عيط حلفط ؤه مططن الديمقراييططة

والشططابية ولم ط ق ط ياوا مجلططس مركططزي الميظمططة الططلي رحططول فططي اللق ط ء ا ويططر لططا مجلططس مركططزي
ف ططراجو الط طرئيس أراد أن يام ططي عل ططا ه ططلا الرح ططول فقط ط ل :اليقط ط ا موج ططود وم ططن قط ط يي ويط ط ا ع ططن
الحاور لن يار ال يفس

وقد فالوا للج من قبك ومات الق فلة.

الرئيس لم يا لج الغي ا والمق ياة ولم ييقف الما راين بك سطور مطيكم ومطن مقط ياركم مطي أن

اليق ا ال يحسطا عط د

لاطدد فقطم

ن ا هطم مطن الاطدد هطو الشطراكة والروافط

في ا قك مؤسس ت ميظمة الرحر ر قبك أن رحركره حركة فرا.
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الرئيس عدد يج ح ر فلكر السف رات والممثلي ت الكثير الري رفوق في كثررك م ل اي الدول المكمة
والكبير ولم يقك لي شيئ عن ميجزات هله السف رات والممثلي ت الري هطي فطي رحلطيالت أهطك الوبطر

ال رقطوم بطدوره ورمثطك عبئط علطا الموازيطة الفلسططيييية ولطم ريرقطر يومط علطا الروايطة ا سطرائيلية ال
عالمي وال سي سي جو

الطرئيس لكطر مطن ميج ازرط المطدن السطكيية ولكطر الي قططة الشمسطية ولكطر ايرشط ل عطدد مطن ا سطر مططن
الفقططر وكططلا االياططم م لططا الميظمط ت الدوليططة ولططم يططلكر الميط دين الرططي فشططك فيكط وميكط فقط ر يططز

وسك يك وميك فشك مشطرو المف واط ت فطي حم يطة الحقطوق الويييطة واطي
واي

ا ري السطريي ن

القدس لام والركو د وفشك حك الدولرين والفشك في بي ء اقرق د مسرقك وقا ء مسرقك

والفش ططك ف ططي مك فح ططة الام ل ططة والج سوس ططية والفش ططك ف ططي ايكط ط ء االيقسط ط م وف ططي رسط ط ء قواع ططد يظط ط م

ديمق اريططي حقيقططي مططي قمططي الشططرك ء وقمططي المق ومططة وروقيططي عقو ط ت علططا السططك ن فططي يططز حجططة

عق ا حم س ..لا آوره.

ن مي دين الفشك علا المسطروم الطوييي هطي أاطا

شف

ي

ميط دين اليجط

ولطو كط ن هيط ج يظط م سي سطي

من سد الرئ سة ميل سطيوات وأرسطل لطا البيطت .ومطس وعشطرون سطية مطن ارف قيطة

أوسطلو والمجلططس المركططزي يطدرس اططده الرحططول مططن السطلية لططا الدولططةجو وال أحطد يططدري كيططف يكططون
هلا الرحول عملي جو ن عدم قي عطة المطواييين فيمط يسطماوي مطن وي رط مطن كطالم مكطرر جالكطم ال
يلرفرططون لططا وي ر ط

وال يططرون فيك ط حططدث يسططرح االهرم ط م .وهططلا لامططري موقططف يسططروجا رجديططد

الرئ سة والله ا لا االيرو ت.

ف سطين أون الين2018/8/17 ،

 .39االتفاق بين االحتالل وحماس
برهوم جرايسي

االرف ق المربلور بين حكومة االحرالل ا سطرائيلي وحركطة حمط س شطنن وقطف يطالق اليط ر والمق بطك
المرمثك برسكيالت للحي الا مة في قيط

يطز حسطا مط ييشطر فطي شطرا وسط ئك ا عطالم يسطردعي

القل ط مططن ي طوا عططد  .وأواله ط أن هططلا ارف ط ق بططين حكومططة احططرالل وفقططيك فلسططيييي يططرم في ط رحييططد

ميظمة الرحر ر الفلسيييية الممثك الشرعي والوحيد للشاا الفلسيييي .وث يي أن سطقف االرفط ق هطو
ررريا ظرو

المايشة في الزيزاية المسم قي

يز .

وهله ليست المر ا ولا الري رف وي فيك حركة حم س حكومة االحرالل وكون نالمف واط ت ييطر
م شططر ن ويقططك الرس ط ئك يططرم عبططر يططر ث ل ط
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االرف ق ليس مكرو لدم اليرفين أيا ال يلغي وجود االرف ق .فمثال رغيت حكومة بيي مين يريي هو
يز شكدت لحوالي ثال

حرا قبك ااة أشكر نن الحدود مي قي

سيوات هدوءا يير مسبوق

ميل الا م  .2006وك ن هلا الكدوء أيا ثمر ارف ق يير مكروا بين اليرفين.
وواقي الح ل يثبطت أن حركطة حمط س رر طد اسطرمرار السطيير الميلقطة علطا قيط
القي

يطز فحرطا دوان كط ن

مح ق ار من االحرالل وهلا هو ا س س فكطي رسطيير علطا ك مطك رف قطيك الحيط الداوليطة.

ورقرر ني يش ط سي سي ع م لكك الفق ئك والحرك ت كم أن دوول قي دات سي سية فلسيييية لطا
القيط

مرهططون موافقططة حمط س .و ن مسططنلة يكط ء ح لططة االيقسط م

رططت مثططك حك يططة نابر ط الز ططتن

فإن ركمة ا فش ل رقي علا من يركرا من جراء ايرو ت فلسيييية ع مة رشر اية ورئ سية لراي

ا مور في يق بك

قدر م رجيزه ظرو

االحرالل.

وقبول حركة حم س بإجراء مف وا ت قفرك نالحط كمن فطي قيط

الفلسططيييية .ولكططن هططله يقيططة الرقط ء مططي أهططدا

يطز يايطي رحييطد ميظمطة الرحر طر

حكومططة االحططرالل الرططي رططروج لططا عططدم وجططود عيطوان

واحد للشاا الفلسيييي وهي اآلن سرساا ث ت هطلا كطون أيكط أبرمطت ارف قط مطي حركطة حمط س
قفرك نالح كمن في قاة جغرافية فلسيييية.

وال يوجططد أي مبططرر ي جكططة فلسططيييية برج ط وز ميظمططة الرحر ططر الفلسططيييية وال رحططت أي لر اططة
و قة وأن حم س و ات مس رات م.ت.

وقبلت اطمي

فطي اللحظطة

رفط ق أوسطلو ويرقطت فيط

ا ولططا الرططي قططررت فيك ط المش ط ركة فططي االيرو ط ت الرشططر اية فططي الا ط م  .2006وهططي ايرو ط ت جططرت
موجا ارف ق مي حكومة االحرالل م في للج مش ركة حم س في الاملية االيرو بية.

ن رجط وز ميظمطة م.ت.

هطو ويطو سي سطية وييطر علطا مسطروم الشطاا الفلسطيييي .فماططرو

أن

ح ل ميظمة الرحر ر مقل لدرجة كبير  .واياق د دور المجلس المركزي وسم مق ياة فق ئك غي
اليظر عن قحة أو عدم قحة هله الويو يام ا زمة .وال أجد أحدا بر ئط ممط آلطت اليط ا مطور
في الميظمة .ودائم اللوم يقطي علطا الجسطم ا كبطر مطن ط ا أن مسطؤولير أكبطر مطن ييطره .ولكطن كطك

هلا ال يبرر رج وز الميظمة.
ن الح ططدي

ع ططن نارفط ط قن يرالط ط

ا قططا :نرحسططين ظططرو

مط ط يق ططفوي رحس ططين ظ ططرو

المايشططة فططي زي ازيططة قي ط

المايش ططة ف ططي قيط ط

ي ططز .والرابي ططر

يططز ن يقططا أوال وأوي ط ار فططي مس ط ق ت فراططك

القك يية .واآلن أكثر من لي قبك ردفي بكطله المسط ق ت المجموعطة المسطيير علطا البيطت ا بطيي

الري ررحرج كدما بويوط اليمين االسريي يي القكيويي.

فكلا م يسما عن الرزمة الري يحط ول البيطت ا بطيي رسطويقك وياربرهط نحطال للقاطية الفلسطييييةن

برسمية نقفقة القرنن .وكك ربر طرات حمط س ورغليطف االرفط ق مطي حكومطة االحطرالل بطدي ج ت ي ر طة
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ال يمكن أن يسرر الحقيقة .وم هو مامون أن حم س سر قا مسركدفة من االحرالل الطلي سطياود
لروجي الارب ت لك

رمر ر نالقطفقةن أو أجطزاء ميكط وو قطة

اد مرور الوقت اللي يرسيا ل في

م يارا مسنلة الرمثيك الواحد للشاا الفلسيييي.

ويواي أورم لم أقدمت علي أم م االحرالل فاليك الطدفي يحطو

لا أرادت حركة حم س ث ت أهدا

ارف ق حقيقي يك ء ح لة االيقس م ورفي يده عن قي

يريجرك م ركون ي لم ك يت يز كة.

يز يحو ايرو ت رشر اية حقيقية ولركن

وفي المق بك فإن ح ل ميظمة الرحر ر ال يمكي االسطرمرار كمط هطو وعلطا الحركطة ا كبطر نفطران أن

ركون الم در قال الواي وفرا ا بواا لحوار يحكم المشطرو الطوييي الفلسطيييي فقطم .ولكطن

ال أق ططك أهمي ططة ولربمط ط أكث ططر ه ططو عط ط د الميظم ططة ل ططا مك يركط ط اليبياي ططة وأن رك ططون ف ططوق الس ططلية
الفلسيييية وليس الاكس.

الغد ،عمان2018/8/18 ،

 .40نتنياهو ...قفزات الضفدعة نحو "الهيكل"
اليكود والقدس والقكيويية مثل

ي ص في رراا الر ر خ ومي ه

عبد الرحمن شلقم

ودار في أفالكط  .أيبطت حق ط لات

ألوان وأيف س وحلق ت ك ن الزمن فيك الوقود واآللة .لكطك حق طة أسطم ؤه مطن ا شطو ص .مطن موسطا

 علي السالم – وا يبي ء والملوج لا هررزل وديفيد بن يور ون لا يريي هو .القدس هي االسموالمك ن اللي يغزل ويوط ا سيور الري امردت آال

السيين.

بيي مين يريي هو دوك الر ر خ اليكودي قو فكو أقغر من رطولا رئ سطة وزراء سطرائيك وأقط م أيطول

مد علا كرسي الرئ سة .ق رك في ما رج عد مطي الجطيش ا سطرائيلي وُقرطك أوطوه فطي عمليطة عيريبطي
نوييدا .ك ن والده من أر القكيويي المريطر ج بوريسطكي الطلي سط هم فكر ط وسي سطي لمشطرو
القكيويي في فلسيين .حزا الليكود يرركز في عق ئده علا أفك ر ج بوريسكي ويسرايء بك كثير
مطن القط د ا سطرائيليين .هططو أحطد أركط ن القططكيويية رططنثر فلسطفة ييرشط والف شططية وهططو ا ا الروحططي

لمي ط حيم بططيغن وهططو أيا ط مبركططر فكططر نالح ط ئم الحديططدين .وقططد أيل ط علي ط ديفيططد بططن يور ططون لقططا
نررورسكي الحركة القكيوييةن دوالا اليوم يايش فكره المرير في عقول ا سرائيليين .ورقدي ار لدوره
الفكططري والسي سططي رططم يقططك رف ر ط وزوجر ط مططن الوالي ط ت المرحططد لططا س طرائيك ودفططن فططي قمططة هررططزل
لقططدس .ال ر طزال أفك ط ره أيف س ط سي سططية روططم ب طرامج االئططرال

القططكيويي الح ط كم فططي س طرائيك .يقططول

ج بوريس ططكي :نال يوج ططد ش ططاا ريط ط زل ع ططن أراط ط لش ططاا آو ططر .والح ططك لك ططله المش ططكلة ه ططو أن يق ططيم
التاريخ :السبت 2018/8/18

العدد4719 :

ص

26

المسروييون القك يية ح ئي حديدي حول أيفسكم ويسرمرون في ال يش لسك ن ا قليين لطا أن

يسلموا نن ال مفر لكم من الري زل عن أراكمن .وقد عبر ر يك ش رون عن للطج قولط  :نمط ال يؤوطل
لقو يؤول مز د من القو ن.

ق يون الدولة القومية اليكودية اللي أقدره الكييست مؤو ار أعده بيي مين يريي هو ميل  2014وهو من
بي ط ت وأوالد فالديميططر ج بوريسططكي وقفططز مططن قف ازر ط يحططو ريقططيا لار ط علططا ق ئمططة ق ط ياي الر ط ر خ

اليكودي ومن مكوي ت ا سيور اليكودية.

سرائيك كي ن فر د في الر ر خ .لم يسب أن ق مت دولة علطا رطراا شطاا آوطر عبطر جسطر القطو الطلي

بيي علا حديد وألوا الدين وا سيور  .لقد رداوك الدين اليكودي مي القومية ا سرائيلية ميطل البدايطة

وك يططت المحي ط ت الر ر ويططة لكططلا الرططداوك مراططدد ا ل طوان بدايططة مططن الوططروج مططن مقططر رحططت قي ط د

موسا والسبي ال بلي ثم ظكور المسيا اللي أع د قي ية الدين اليكودي لا الشر ت ثم مط ح َّطك
ليكود في القرن الاشر ن علا يد الي ز طة .رلطج المسطير اليو لطة الرطي اسطرمرت لقطرون يو لطة قطيات

الاقلية اليكوديطة الرطي أسسطت مدرسطة عمليطة السطرودام نالطزمنن كقطو اط ربة لرحقيط ا هطدا

الرطي لطم

رف رق ي ء ا حالم .ق مة الكي ن اليكودي علا أري فلسيين لطم رمطت دوان وبطت فطي اطي حلقط ت

سلسلة السيوات والقرون.
رراكم ا حدا

ال شر ة الكبير علا سيا السيين يول يكر اليين المرحرج اللي يراكم ركو ي جديدا

يكطون الرربططة الواعططد لز ارعططة ي ط ت ييغططرس و يمططو فيكط  .هكططلا جاططك اليكططود مططن الططزمن ركو يط جيولوجيط

يوظفوي

هدافكم الري ظلت رحدوهم عبر القرون.

ف اططد موج ط ت ع ط د رشططكيك الو طرائم السي سططية الرططي ع شططك الا ط لم ثططر الحططروا الكبيططر وجططد زعم ط ء
الحركة القكيويية الثقوا الري عبروا ميك يحو رحقي حلمكم اليو ك.

نالررميط ططزن هط ططو المكط ططون ا س سط ططي لكيمي ط ط ء ا سط ططيور  .وأققط ططد ب ط ططنالررميزن رحو ط ططك وق ط ط ئي ر ر ويط ططة

ويقوص دييية لا شحي ت يرف عك فيك المالوم لغ مي من والل قا ا سرار الري ال رواي

للرحق الالمي أو حرا الاقلي في وع ء القطيرور وروظيفكط لودمطة أهطدا

سي سطية محطدد مسط ق .

اسردع ء م ٍ
ي سحي ورحو ل لا قو لك فاك علا أري الواقي سواء محلي أو قليمي ودولي .

نالكيكططكن  -وفق ط للروايططة اليكوديططة  -هططو مابططد بي ط ه سططليم ن وهططو البيططت المقططدس و لابر ططة :نبيططت
همقططدسن وهططو المابططد اليكططودي ا ول فططي القططدس ودم طره يبووليقططر سططية  587قبططك المططيالد ويقططول
اطي اليكططود ن موقاط مكط ن ق ططة القططور ومطيكم مططن يقططول يط داوططك الحططرم القدسطي الشططر ف .وقططد

أُعيد بي ؤه أكثر من مر اد رارا للدم ر .وورد لكره فطي نالكرط ا المقطدسن وفطي عطدد ييطر محطدود

مططن كرططا الرط ط ر خ .وآوططرون مططن الم ططؤروين وعلم ط ء اآلث ط ر يش ططككون فططي وجططوده أق ططال ومططن بي ططيكم
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سطرائيليون .يقططول عط لم اآلثط ر ا سطرائيلي ز ططف هيررططزوي :ن ن هيكططك سططليم ن واحططد مططن أحططالم اليقظططة

اليكودية الري حولك الابراييون من حك ي ت عج ئز لا أس يير دييية لرابر عن المجد اليكودين.

وحرا ال ييسا اليكطود نالكيكطكن و قطا حيط فطي لاكطرركم ابرطد الح و مط ت يقوسط وم ارسطم يقطوم بكط
كك يكودي حرا يرلكر نالكيككن عيطد المطيالد وعيطد المطوت وعيطد الطزواج وعيطد يطالء البيطت .القطوم

اليكططودي فططي شططكر أيسططيس (آا) روليططدا لح دثططة رططدمير نالكيكططكن .ومططن أفك ط ر هررططزل :ن ن اليكططود
يكدفون لا يش ء وين قومي لكم في فلسيين حرا يرمكيوا من ع د بي ء نالكيكطكن ممط يايطي أيط
ال بد من هدم المسجد ا ققا ع د بي ء نالكيككن وأن مملكة اليكود لن رقوم ال بللجن.

م اركططز ا ح ط

والالم ط ء ف طي س طرائيك وأميرك ط ييكبططون حث ط ود ارسططة ويايططدون رقططميم نالكيكططكن وقططد

أوردت وك لططة القططح فة الفريسططية سططية  1997رقر ط ار يططلكر أن المريطرفين اليكططود أعططدوا كططك شططيء لبي ط ء
نالكيكطكن وأن المشططرو يحرط ج لططا سططرة ماليططين قياططة حجطر يططرم جماكط مططن قططحراء اليقططا .وريقططك

الوك لططة الفريسطية رقططر ح ل ط ار بططن يوسططف زعططيم ميظمططة عط د بيط ء نالكيكططكن قط ل فيط ن جم عرط

ايركت من قيي شمادان لهبطي ق مطة الشطا ئر الديييطة فطي نالكيكطكن .وأوردت وسط ئك أي ط ء أوطرم أن
مليططويي ار يكودي ط مططن أقططك مقططري يططدعا موسططا فططرج أعططد ويمططة مقططيوعة مططن ويططوط الططلها الرططي

سريقا في نالكيككن وقد أهديت لا بيي مين يريي هو.

نالر بوتن وهو الامود الث يي ا اوم فطي بيط ء كيط ن ا سطيور اليكوديطة الرطي احرلبطت دم حي ركط مطن

الططدين والر ط ر خ وهططو حقيقططة ديييططة عيططد اليكططود والمسططيحيين والمسططلمين لكططن االوططرال

بططين ا دي ط ن

الثالثططة فططي فكططم ورفسططير وروظيططف رلططج الحقيقططة الديييططة والر ر ويططة .ويسططما عيططد اليكططود نرط بوت الاكططد
والشططك د ن وهططو القططيدوق الططلي حفظططت في ط أل طوا الاكططد وواططي داوططك نقططدس ا قططداسن ب ططنالكيككن

وميلططي لططلها ومك يط ا كثططر قداسططة فططي نالكيكططكن وأن الملططج داود جلططا فططي عكططده نالرط بوتن لططا

القدس ويقل ابي سليم ن اد للج لا نقدس ا قداسن .وهي ج رواي ت أورم رقول ن نالر بوتن يقطك
لا ثيوبي وعشرات من علم ء اآلث ر ا سرائيليين ي حثون عن نالر بوتن رحت المسجد ا ققا.

بييط مين يرييط هو قططكيويي رططوراري يططرم فططي يفس ط أيط مططن المرسططلين لرحقي ط كططك أحططالم اليكططود وأي ط

سيدوك سجك الر ر خ عبر ريفيل ا سيور الكبرم وهي عط د بيط ء نالكيكطكن اطد أن حقط االعرط ار

من أميرك بوحد القدس اليكودية وأقدر ق يون يكوديطة الدولطة ولطم يبط لط ال عط د بيط ء نالكيكطكن
وأن الواططي السي سططي ا قليمططي والططدولي يقططا فططي مجططرم رحقيط أهدافط

الحركة القكيويية الس قون.

نسططر ممط كط ن يظططن قط د

القكيويية المسيحية في أميركط رمثطك مجموعطة مطن المسطيحيين البرورسطر يت الطلين يؤميطون طنن قيط م
دولة سرائيك ك ن ارور
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لمجيء المسيا الث يي .رشكك هله المجموعة اللوبي ا س سي المدافي عطن سطرائيك ورجاطك مطن دعطم
سرائيك واج مقدس ومن بي ء نالكيككن فر اة دييية.

رق عد حركة االسطريي ن حطول القطدس ورطدف اليكطود اطدد ييطر مسطبوق لطا المسطجد ا ققطا هطي
قفزات الافدعة المسرمر الري ربيرك الحركة القكيويية عبر الر ر خ مطن أجطك ق مطة الدولطة الابر طة.
بيي ط مين يريي ط هو يارقططد أي ط المكلططف مططن نيكططوهن لرحقي ط القفططز ا ويططر للاططفدعة اليكوديططة ( ع ط د بي ط ء

نالكيككن).

الشرق األوسط ،لندن2018/8/18 ،

 .41ثورة أمنية  -اقتصادية

نتنياهو يفهم بأن زيادة النفقات ع ى األمن من شأنها أن تمس بالتصنيف االيتماني إلس ارييل

ألون بن دافيد

في هله ا ي م الاكر للات ال يمكن أن يقي عليي و ء رمزي أكثر من و ء الفئران اللي رسلك لطا
مق ط در مي هي ط  .وقبططك للططج يجططا فططي أن يلططو الش ط كة االجرم عيططة حي ط
الكراهية وأوبئة الرحر ي في ا س بيي ا وير .

ولكن من رحت المس عي لرلو

رسرشططري ورزدهططر ج طراثيم

جراء رايين رئيس ا رك ن أيا اللي أشغلي هلا ا سبو عري

رئيس الوزراء وية درام ريكية كثير من شوقية رئيس ا رك ن الر لي.

علا مدم السيين اعردي علا االعرق د نن ا من هو شر يي غي المواظ ة علا ققققر  .أجي ل من

المحللين االقرق ديين يكطررون ليط قط ا مسط ء طنن ا يفط ق علطا ا مطن هطو الاط ئ فطي وجط ازدهط ر
االقرقط ط د ا سط طرائيلي .وهط ط ه ططو االقرقط ط د ا سط طرائيلي ييم ططو بث ط ط ت مي ططل  15س ططية ولل ططج ل ططا ج ي ططا

الحروا والحمالت الاسكر ة.

مط عراط بييط مين يرييط هو ال يقططك عططن ثططور فططي مفكططوم ا مططن وا يفط ق عليط  :لططيس اططد اليططوم حجططر

رحا علا رق ة االقرق د ا سرائيلي بك أدا حيوية لمواقلة االزده ر .فريم أن سرائيك ريمطو سطرعة
أكبر واسرقرار أكبر من ماظم اقرق دات الغرا وريم أن مؤشراري االقرق دية يي غي أن ركسبي ميل

اآلن الحد ا ققا من الرقييف االئرم يي ط فكلا لم يحقك.

والسططبا ا س ط س هططو عططدم االسططرقرار ا ميططي حولي ط  .يريي ط هو الططلي ال يمكططن االشططر ه ط اططدم الفكططم

االقرق دي يفكم نن ز د اليفق ت علا ا من من شنيك أن رمطس أياط
سب أن وقلي لي

ا سرائيلي.

لرقطييف االئرمط يي الطلي

ولكن حرا بدون هلا االسرثم ر فإن كطك ماركطة سطيجر ليكط سطردهور االقرقط د
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الخطة 2013

ويططة نمفكططوم ا مططن 2030ن الرططي عراططك يرييط هو رمثططك اياي فططة مكمططة لح ملططة اليط ئرات ا سطرائيلية.
فالا مدم عشرات السيين ريوفي ميزايية الدف

(ا من ا سرائيلية) ليس ة لا الي رج القومي اللي

يططزداد .قططحيا أن اسططرثم ري فططي ا مططن ( ليس ط ة للي ط رج) أعلططا مططن أي دولططة يربيططة أوططرم ولكططن ال

روجد أيا أي دولة يربية أورم رواج م يواجك .

ل ططم را ططد ميزايي ططة ا م ططن مي ططل زم ططن اي ططد راك ططس الغ ططالء ال ططلي ح ططك ف ططي الاق ططود ا وي ططر عل ططا أس ططا ر
الميظوم ط ط ت القر ليط ططة والمقط ططدرات ال شط ططر ة .فكط ططي ررقط ططرر فط ططي الغ لط ططا مط ططن وط ططالل ي ط طزال ا يط ططدي ييط ططر

المواوعي بين وزار الم لية ووزار الدف

ورئيس الوزراء يدعا دوم أوي ار كي يالن عن الميرقطر.
لطا

أم هله المر فرئيس الوزراء هو اللي ينول الم در ويالن مس ق  :الرفي الردر جي لميزاييطة الطدف

 6في المئة من الي رج .و رق م :رفي  4ملي ر شيكك في السية علا مدم عقد .مطن  80مليط ر شطيكك
اليططوم لططا يحططو  120مليط ر شططيكك اططد عقططد (والمققططود ميزاييططة الجططيش ا سطرائيلي الموسط د والشط ج
ما ) .كق عد في دولة كدولري يجدر ميزايية ا من أن ر قا ث برة كيس ة مايية من الي رج القومي.

من أين سينري الم ل لكطله الاطالو ج ليرط كط ن ممكيط ا مطك فطي رقلطيص الموققط ت للقي عط ت ييطر
ا ير جية ومؤسس ت الراليم الري ال رالم أي شيء مجد وهلا علا م يبدو لن يحقك .ومن ثطم فطإن

هططله الاططالو سططرنري علططا مط يبططدو عبططر ز ط د الاجططز .اط فة لططا للططج ثمططة أمططك فططي يج عططة الجططيش

ا سرائيلي ب ط  5.1مليط ر شطيكك لسطيرين .أشطج فطي أن يطرمكن الجطيش ا سطرائيلي سطيحق هطله اليج عطة
مثك هله ا رق م ليس ي ال دهون سميية بك ن مثك هله اليج عة رنري

أس سط مططن رقلططيص القططوم ال شططر ة وسططيكون مططن القططاا جططدا رقلططيص الجططيش ا س طرائيلي الططلي ط ت
يحيف آال

من رج ل الودمة الدائمة في السطيوات ا ويطر  .المكطم هطو أن هطله الاطالو سطركون المط د

البرورييية لبي ء الااالت وليس مجرد مز د من السكر اللي يوسي حزام السمية.

يفرططري لم ط ل أن يططلها قبططك كططك شططيء السططركم ل مشططرو الحططدود :يك ط ء ح يططة س طرائيك لجططدران
الا لية و لوس ئك ا لكررويية علطا يمطم جطدار الحطدود مطي مقطر .وهطو سيسطرثمر فطي ريطو ر القطدرات

الكجومية للجيش ا سرائيلي اييالق مطن الفكطم نييط فطي ياطون عقطد مطن الزمط ن قطد يجطد أيفسطي أمط م
ركديد يير رقليدي.

بكططلا المط ل سططيكون ممكيط جاططك سطرائيك مرسط وية القيمططة مططي أربططي قططوم عظمططا السط يبر الا لميططة .فقططد

أقط حت قططدرات السط يبر أدا يمكيكط أن رحسططم الماط رج ومططن ياططر كيططف ييفططئ رم مط الككربط ء فططي

الدولة الوقم هطو الطلي سييرقطر فطي الحطرا .عيطدي ال ي ازلطون يراط يون مطي السط يبر كطندا للحمطالت
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الو قطة والم ط درات الاراطية وهططو ال يطدار كططندا فطي الماركططة .سطرائيك ملزمططة طنن ربيططي ل ار سط يبر
واحد يامك في الكجوم وفي الدف  .ووير فاك وز ر الدف

ا رباة علا ميقا رئيس ا رك ن.

ل عري هلا السؤال علا كك المرشحين

المنظومات الصاروخية

مجط ل آوططر سططيكون الططدف

مراططدد الي ق ط ت اططد القطوار خ و جططدر ططنن يق ط در الرسططلا ط مططن يططد

الجيش و يرقك لا مسؤولية القي د السي سية .يار ق د الجيش نن أداءهم يكون في الاملي ت ولف
الحططدود ولططيس فططي الططدف

وعلي ط فكططك رئططيس أرك ط ن سيفاططك أبططدا مز ططدا مططن القططدرات الكجوميططة علططا

القططدرات الدف عي ططة .فل ططو كط ط ن ه ططلا ميوي ط ط ط لجيش لكيط ط دوليط ط نالج ططر الق ط مدن م ططي أق ططك كثي ططر م ططن
قوار خ اعرراي الق طة الحديديطة فقطدرات الطدف

اطد القطوار خ حرجطة لالقرقط د ا سطرائيلي وعليكط

أن ركون جزءا من الجكود لرحقين الجبكة الداولية.

المج ل ا وير اللي ال يقك أهمية هو االسرثم ر في الجيش البري اللي يايش أزمة مسطرمر ريطم أن
القي ط د الاسططكر ة ريفططي للططج .علططا الططورق .يحظططا الجططيش البططري اليططوم مقططدرات ييططر مسططبوقة ولكططن

وليي ط م ططن يمططولج الودم ططة الجديططد الدائم ططة الرططي ال رس ططما اططم ن ا فط ط للا ط ط الشط ط ن وب ططين
رقليص الودمة ا لزاميطة لطا ج يطا عطدم ثقطة القيط د الاسطكر ة الاليط للقطدرات البر طة كطك هطله ولقطت

شططرو عميقط فططي الوحططدات الميداييططة .ف لارط د موجططود بططوفر ولكططن الدافايططة وا حسط س لقططدر يايشط ن
يقق ويي ار.

جزء من المشكلة يكمن في مبيا الجيش :علا مدم  36سية لوجود قي د الل ار البري المسؤولة عن

بي ء القو من دون سرودامك رثبطت طنن هطله الفكطر ب سط ية ييطر ي جحطة فط لقو يجطا أن يبييكط مطن

يسرودمك أيا في الحرا اد للطج .ومطن رحمطك المسطؤولية عطن أداء ف شطك للجطيش البطري فطي حطرا

لبي ن الث يية ك يت قي د المييقة الشم لية وليس قي د الل ار البري ك ن يفرري بك أن راده.

معاريف 2018/8/17

القدس العربي ،لندن2018/8/18 ،

التاريخ :السبت 2018/8/18

العدد4719 :

ص

31

 .42كاريكاتير:

ف سطين اون الين2018/8/16 ،
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