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 مسبوقة غير أمنية فتح المسجد األقصى تدريجيا  وسط وإجراءات إعادةاالحتالل يقرر  .1
 من بدءا   ا  تدريجي األقصى المسجد فتح إعادة نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس القدس: قرر

 الوضع لمراقبة خارجه كاميرات وتثبيت مداخله في معادن كشف أجهزة وضع سابقة مع ولكن اليوم
 .فيه

 اإلسرائيلية الشرطة منعت متتاليين يومين لمدة األقصى المسجد إغالق سابقة بعد القرار ويأتي
 .إليه األوقاف موظفي دخول أو المسجد في األذان ورفع الصالة خاللهما

 مشاورات بعد أمس مساء اتخذ القرار إن" األيام" وصل بيان في اإلسرائيلي الوزراء رئيس مكتب الوق
 ورئيس اإلسرائيلية للشرطة العام والمفتش الداخلي األمن وزير من كل مع نتنياهو أجراها هاتفية
 المشاورات لخال جرى  انه وأضاف .القدس في اإلسرائيلية الشرطة وقائد" الشاباك" العام األمن جهاز
 .الميداني الموقف تقييم الهاتفية
 والزوار المصلين أمام تدريجيا  ( األحد) غد يوم من ابتداء   تدريجيا   المسجد فتح إعادة تقرر إنه وتابع

 الذين المصلين على ُعْمرية قيود بفرض تقديرات وسط القرار هذا تطبيق كيفية توضيح دون  والسياح،
 .مسجدال إلى بالدخول لهم سيسمح
 .األحد اليوم ظهر المسجد فتح إعادة تقرر انه لها بيان في اإلسرائيلية الشرطة قالت وبدورها

 16/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 لجان منفصلة 5والمفاوضات لمدة عامين ضمن  ..لن يقدم مبادرة سالم ترامبمسؤول فلسطيني:  .2
درة الدددرئيس دونالدددد ترامدددب تقدددوم علدددى كشدددف مسدددسول فلسدددطيني رفيدددع أن مبدددا: محمدددد يدددونس -رام هللا 

اإلسرائيلية لمدة عدامين، يدتم خاللهمدا التفداوض ضدمن خمدس لجدان  -إطالق المفاوضات الفلسطينية 
منفصددلة تخددت  جددل لجنددة ببحدد  واحدددة مددن قهددايا الوضددع النهددائي وهددي: الحدددود والقدددس واألمددن 

قدم مبادرة تفصيلية، وسديترك للجدانبين والمستوطنات والمياه. وقال المسسول إن الرئيس األميرجي لن ي
التفاوض والتوصل الى االتفاقات الالزمة، بحيد  يدتم اإلعدالن عدن التقددم الدذي تحققده جدل واحددة مدن 

 اللجان الخمس.
وجشف مسدسولون فلسدطينيون وجدود خالفدات مدع الفريدق األميرجدي فدي مدأن عددد مدن القهدايا، لكدنهم 

دة إطدددددالق العمليدددددة التفاوضدددددية. وقدددددال أحدددددد المسدددددسولين: أوضدددددحوا أن هدددددذه الخالفدددددات ال تعيدددددق إعدددددا
وأضدداف: «. الخالفددات تترجددز علددى موضددوا االسددتيطان، وموضددوا رواتددب أسددر الشددهداء واألسددرى »
وتدددابع: «. نطالدددب بوقدددف االسدددتيطان، والجاندددب األميرجدددي يقدددول إنددده يعمدددل علدددى تقييدددد االسدددتيطان»
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واالسدددرى، ونحدددن نقدددول إن هدددذا مدددأن بدددال  الجاندددب األميرجدددي يطالدددب بوقدددف رواتدددب أسدددر الشدددهداء »
 «.الحساسية وال يمكننا القيام به

وأوضددح أن الجانددب األميرجددي تعهددد تقييددد البندداء فددي المسددتوطنات خددالل فتددرة المفاوضددات، إذ يجددرى 
الجاندب األميرجدي يقدول إن عدددا  قلديال  مدن »تقلي  عدد الوحددات السدكنية التدي يدتم بنا هدا. وأكدد أن 

كنية سددديتم بندددا ه النددداء المفاوضدددات، وأن البنددداء سددديتوقف فدددي المنددداطق الفلسدددطينية فدددور الوحددددات السددد
 «.االتفاق على الحدود

 16/7/2017الحياة، لندن، 
 

ر من  مصطفى البرغوثي .3  القدسو أالعيب نتنياهو وحكومته الرامية إلى تهويد المسجد األقصى يحذ ِّ
رئديس الدوزراء الوطنيدة الفلسدطينية مدن أالعيدب  حذر مصدطفى البرغدولي األمدين العدام لحرجدة المبدادرة

 نتنياهو وحكومته الرامية إلى تهويد المسجد األقصى ومدينة القدس.اإلسرائيلي بنيامين 
على منع صالة الجمعة وإغالقهدا للمسدجد األقصدى يمدثالن سدابقة « إسرائيل»وقال البرغولي إن إقدام 

واختبددارا  لددردود األفعددال اتجدداه خطددوات تهويددد خطيددرة خطيددرة لليايددة، وتجدداوزا  لكددل الخطددو  الحمددراء، 
 مقبلة.
إقامددة صددالة الجمعددة فيدده ألول مددرة  تالمسددجد األقصددى المبددارك ومنعدد أغلقددت قددوات االحددتاللوجانددت 
 بعد عملية إطالق نار داخل باحاته أدت الى مقتل جنديين إسرائيليين. 1969منذ عام 

 16/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 القدسبالتحرك على كل األصعدة لوقف إجراءات االحتالل الحالية يطالب ب أبو طير محمدالنائب  .4
قددال النائددب المبعددد عددن مدينددة القدددس محمددد أبددو طيددر: إن إغددالق المسددجد األقصددى ة: القدددس المحتلدد

والبلددددة القديمدددة مدددن االحدددتالل لليدددوم الثددداني علدددى التدددوالي لددديس لددده مبدددرر، وإنمدددا يدددأتي ضدددمن سياسدددة 
 الرامية لترتيب أوراقه وفرض وقائع جديدة على األقصى والمقدسيين.االحتالل 

وأكد أبو طير في تصريح صحفي له أنه مدن الواجدب التصددي لقدرارات االحدتالل وعددم الرضدو  لهدا، 
مشدديرا  أن مددا يجددرى حاليددا  فددي األقصددى مددن تفتدديش وتخريددب يسددتوجب وقفددة جددادة مددن األمددة العربيددة 

 وجه الخصوص. واإلسالمية ومن معبنا على
وتددابع: "إن صددمت المسددتوى الرسددمي عددن مددا يحدددو فددي األقصددى اليددوم أمددر غيددر مقبددول، وقددد جددان  

األولى من أن يتم إدانة عملية األمس أن يتم العمل على وقف ما يجرى اليوم مدن انتهاكدات صدارخة 
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األصددعدة بحددق األقصددى والمقدسدديين". وطالددب أبددو طيددر بهددرورة التحددرك الشددعبي والرسددمي علددى جددل 
 لوقف إجراءات االحتالل الحالية في القدس واألقصى، والتخل  من جل تبعاتها. 

 15/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : التقارير األممية حول غزة "صادمة" لكنها دون حلولالخضري جمال  .5
مية وصدددف رئددديس اللجندددة الشدددعبية لمواجهدددة الحصدددار، النائدددب جمدددال الخهدددري، التقدددارير الرسددد: غدددزة

الصددادرة عددن هياددات األمددم المتحدددة حددول أوضدداا قطدداا غددزة، بددد" الصددادمة"، مسجدددا أن ذلدد  يتطلددب 
 مساعي وجهود أممية إلنقاذها.

وقددال الخهددري، فددي تصددريح صددحفي، إن "األمدددم المتحدددة أصدددرت تقددارير صددادمة ُتوصددف الحدددال، 
 غزه من واقع الحصار الظالم".وتقترح حلول، لكن ال يوجد حراك حقيقي ينقذ حياة مليوني مواطن في 

وأضداف الخهدري إن "مدا جداء فدي تقدارير األمدم المتحددة، يتطلدب مهداعفة العمدل واتخداذ اإلجددراءات 
القانونيدددددة واإلنسدددددانية واألخالقيدددددة وحشدددددد االمكاندددددات الدوليدددددة لتجنيدددددب غدددددزة الواقدددددع الكدددددارلي الحدددددالي 

األمددم المتحدددة، ويرصددد التراجددع الحدداد  وأمددار إلددى أن التقريددر األخيددر الصددادر عددن هياددة والمسدتقبلي".
فددي مندداحي القطاعددات الحيويددة )الكهربدداء، المدداء، تلددوو ميدداه البحددر، ارتفدداا معدددالت البطالددة، الفقددر، 
الددبطء الشددديد فددي عمليددة اعددادة االعمددار"، يدددلل أن األمددم المتحدددة متابعددة جافددة القطاعددات وتددداعيات 

ليدة للحلدول الممكندة والعاجلدة، والعمدل علدى تنفيدذها وطالب بهرورة وضدع لليدات عم الحصار عليها.
 لتسوية األوضاا بشكل نهائي في قطاا غزة.

 15/7/2017، فلسطين أون الين
 

 هنية يبعث رسالة للرئيس التركي حول التطورات بالقدس .6
بعدد  رئدديس المكتددب السياسددي لحرجددة حمدداس إسددماعيل هنيددة، رسددالة إلددى الددرئيس الترجددي رجددب طيددب 

دو فيهددا حددول التطددورات المتعلقددة بالقدددس واالقصددى وحثدده علددى نصددرة المسددجد األقصددى أردوغددان تحدد
 المبارك.

واسددتذجر هنيددة فددي رسددالته، يددوم السددبت، ذجددرى محاولددة االنقددالم الفامددلة قبددل عددام معتبددرا أن الشددعب 
ددا لكددل مددعوم العددالم، وخاصددة  15الترجددي سددطر يددوم  ددا حهدداري ا ملهم  تمددوز مددن العددام المنصددرم، درس 

 لساعية إلى الخالص من االستبداد والظلم، والمناضلة في سبيل الحرية.ا
واسدددتعرض رئددديس الحرجدددة إجدددراءات االحدددتالل األخيدددرةا حيددد  أغلقدددت سدددلطات االحدددتالل اإلسدددرائيلي 
المسجَد األقصى المبارك، ومنَع االحتالُل اليامدم رفدع األذان ودخدول المصدلين إلدى المسدجد األقصدى 
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ا لالسدتيالء الكامدل عليده مدن قبدل سدلطات للمرة األولى منذ قر  ابة نصف قرن، مدا يهددد بتقسديمه تمهيدد 
 االحتالل اإلسرائيلي.

، أن تبقدوا جمدا ُجندُتم دومدا ، خيدر نصدير للمسدجد األقصدى فدي محنتده، وخيدر مددافع  وأضاف: جلنا أمدل،
 عن القهية الفلسطينية في المحافل الدولية.

 15/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األقصىالمسجد شعل: االحتالل يستغل التطورات األخيرة لتهويد م .7
خالدددد مشدددعل، أن االحدددتالل اإلسدددرائيلي يسدددتيل  ،أكدددد رئددديس المكتدددب السياسدددي السدددابق لحرجدددة حمددداس

 التطورات األخيرة من أجل فرض مشاريعه في تهويد المسجد األقصى المبارك وتقسيمه.
الدذجرى السدنوية األولدى لمحاولدة االنقدالم الفامدلة فدي  وقال مشعل في جلمة متلفزة مسداء السدبت، فدي

ترجيدددا، إن المسدددجد األقصدددى فدددي خطدددر جبيدددر، داعيدددا  الشدددعب الترجدددي وقيادتددده إلدددى أن تظدددل فلسدددطين 
 والمسجد األقصى وقهايا األمة حاضرة لديها.

ة إن وأضددداف: أقدددول اليدددوم للشدددعب والقيدددادة الترجيدددة التدددي لدددم تدددنَس فلسدددطين فدددي جدددل محطاتهدددا السدددابق
 المسجد األقصى في خطر جبير.

واستحهر مشعل في جلمته مواقف ترجيدا الداعمدة لفلسدطين وقهديتها، وعملهدا مدن أجدل إنهداء معانداة 
الشددعب الفلسددطيني فددي أمدداكن تواجددده، معبددرا  عددن اعتددزازه بالدددور الترجددي فددي العمددل مددن أجددل تحقيددق 

 المصالحة وإنهاء االنقسام.
ب الترجدي بمكوناتده جافدة إلفشداله محاولدة االنقدالم، مشدددا  علدى أنهدا ووجه تحية إعجام وفخر للشدع

 محطة تاريخية بالنسبة لترجيا واإلقليم والعالم.
 15/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األقصىالمسجد عن  حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس دفاعا   .8

حددتالل الصددهيوني علددى إغددالق أكدددت حرجددة حمدداس أنهددا تنظددر بخطددورة باليددة إلددى إقدددام حكومددة اال
 المسجد األقصى المبارك ومنع األذان والصالة فيه. 

ودعددا الندداطق باسددم الحرجددة فددوزي برهددوم فددي تصددريح صددحفي السددبت، مددعبنا الفلسددطيني إلددى تصددعيد 
انتفاضة القدس المبارجة واالمتباك مع العدو وقطعان المستوطنين على محداور التمداس جافدة والددفاا 

 وجسر جل معادالت الكيان الصهيوني مهما بليت التهحيات. عن األقصى 
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وقددال برهددوم إن هددذه الجريمددة تددأتي اسددتمرار ا للحددرم الدينيددة التددي يسددتهدف بهددا العدددو مددعبنا وأرضددنا 
ومقدساتنا، وعدوان ا غير مسبوق على حقوق العدرم والمسدلمين فدي القددس والمسدجد األقصدى المبدارك 

 تقسيم المسجد األقصى.تمهيدا  لفرض وقائع جديدة و 
 وحّمل حكومة االحتالل المسسولية الكاملة عن جل تداعيات هذه االنتهاكات والجرائم.

ودعا برهوم جل أبناء أمتندا العربيدة واإلسدالمية إلدى الزحدف باتجداه سدفارات الكيدان الصدهيوني فدي جدل 
 ه وانتهاكاته.مكان نصرة لألقصى وللقدس ولفلسطين، وللهيط على هذا الكيان لوقف جرائم

 15/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األقصىالمسجد األردني تجاه التطورات في  الموقفيثمن  الرشق .9
لمن القيادي في حرجة حماس، موقف األردن تجاه التطدورات األخيدرة فدي المسدجد األقصدى، ووصدفها 

 بأنها "حازمة وسريعة".
تيريدددات لده علددى موقددع "تددويتر" للتيريدددات وقدال عددزت الرمددق، عهددو المكتدب السياسددي للحرجددة، فددي 

القصددديرة رصدددددتها "قددددس بددددرس" يدددوم السددددبت، إن "الموقددددف األردندددي الحددددازم والسدددريع تجدددداه إجددددراءات 
ورأى الرمددق فددي تيريدددة منفصددلة  االحددتالل فددي األقصددى محددل تقدددير جددل الفلسددطينيين" وفددق تعبيددره.

طة الفلسدددطينية" بحسدددب رأيددده، وقدددال إن أخدددرى، أن الموقدددف األردندددي "جددداء متقددددما علدددى مواقدددف السدددل
 "ممارسة األردن لدوره في رعاية المقدسات بالقدس، جاء سريعا وحازما".

 15/7/2017قدس برس، 
 

 تشكيل هيئة قيادية عليا ومجلس استشاري لساحة قطاع غزة  :حلس .11
لهياددة  أكددد أحمددد حلددس عهددو اللجنددة المرجزيددة لحرجددة فددتح، تشددكيل الحرجددة :محمددود ابددو عددواد - غددزة

قيادية عليا جديدة لقيادة التنظديم فدي قطداا غدزة، يهداف إليهدا مجلدس استشداري لددعمها بهددف إعدادة 
 بناء التنظيم من جديد وإعادته للواجهة.

وقدال حلدس فدي حددي  خداص لدد "القددس" عقدب انتهداء االجتمداا األول للهيادة القياديدة العليدا الجديدددة، 
ديدددا جمددديعهم مدددن قيدددادات حرجدددة فدددتح الدددذين مارسدددوا سدددابقا مهدددام قيا 19أنددده تدددم اعتمادهدددا بتشدددكيل بلددد  

تنظيميددة فددي مواقددع مختلفددة. مشدديرا إلددى أن هندداك اجتماعددا لخددر سدديعقد األحددد أو االلنددين علددى أبعددد 
 تقدير لتحديد وتوزيع المهام التنظيمية على أعهاء الهياة القيادية.
اا غدزة، قدال حلدس أنده سيشدمل نحدو وحول المجلس االستشداري الدذي يشدكل ألول مدرة فدي سداحة قطد

مخصية فتحاوية من الكفاءات والقيادات التنظيميدة وأن الهددف مدن تشدكيله الحدرص علدى توسديع  60



 
 
 
 

 

 9 ص             4346 العدد:             7/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

المشارجة من قبل أبناء وقيادات الحرجة واستيالل الكفاءات والخبرات لالسدتفادة منهدا بعدد سدنوات مدن 
 ".رئيسية وهي البناء التنظيمي وتابع "نحن في مهمة خدمتهم في مواقع تنظيمية سابقة.

 16/7/2017القدس، القدس، 
 

 استشهاد مقاوم باشتباك مسلح مع قوات االحتالل غرب رام هللا .11
استشهد مقاوم فلسطيني، صباح يوم األحد، في امتباك مسلح مع قوات االحدتالل الصدهيوني : رام هللا

 في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام هللا.
الميددة عبريددة، إن قددوة مددن وحدددة اليمددام الخاصددة حاصددرت منددزال فددي البلدددة بعددد وأوضددحت مصددادر إع

تحصن مدام فيده علدى خلفيدة تنفيدذه عمليدات إطدالق ندار تجداه سديارات المسدتوطنين يدوم أمدس، وفدي 
 أعقام ذل  دار امتباك مسلح بين الشام والقوة الخاصة ما أدى إلى استشهاده.

أن الشددددهيد معلومددددات اسددددتخبارية وصددددلت إلددددى قددددوات  وأوضددددحت صددددحيفة يددددديعوت أحرنددددوت العبريددددة
االحتالل بتواجد الشام فدي أحدد المندازل بلددة النبدي صدالح بعدد تنفيدذه عمليدات إطدالق ندار يدوم أمدس 

 استهدفت سيارة للمستوطنين وأخرى لقوات الجيش.
ود أي تأكيدد عاما (، دون وجد 34وتداولت وسائل اإلعالم العبرية إسم الشهيد، مدعية أنه أحمد خليل )

 من مصادر فلسطينية.
 16/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خبارتوخي الحذر في نقل األ إلى اإلعالمفتح تدعو وسائل  .12

طالبت حرجة "فتح" وسائل االعدالم بمختلدف توجهاتهدا، الدى التددقيق فدي نقدل االخبدار والحدذر  :رام هللا
الميرضدين العدابثين الدذين يفبرجدون االخبدار ليايدات في نشر االخبار الكاذبة التي يقف وراءها بعض 

 غير وطنية وخدمة ألجندات مشبوهة.
وقالت الحرجة في بيان صحفي اليوم السبت، "إن أخبار الحرجة ومواقفهدا جمدا مواقدف قيدادات السدلطة 

فدي  الوطنية تنشر على صفحاتنا الرسمية وفي وجالدة "وفدا"، وأن الكثيدر مدن االخبدار التدي يدتم تدداولها
صفحات وسائل االعالم مفبرجة وجاذبدة ولخرهدا جدان التصدريحات المفبرجدة المنسدوبة لقدادة حرجدة فدتح 
حدددول قهدددايا مختلفدددة، وللدددواء ماجدددد فدددرق حدددول نيدددة السدددلطة تقدددديم العدددزاء فدددي الجندددود االسدددرائيليين، 

 مستهجنة أن تقع وجاالت محترمة في فخ االعالم الهابط الكاذم.
 15/7/2017هللا، الحياة الجديدة، رام 
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 النار على مركبات للمستوطنين شمال رام هللا يطلقون مقاومون  .13
أطلق مقاومون فلسطينيون، صباح يوم السبت، النار على مرجبات للمستوطنين مدمال مديندة : رام هللا

 رام هللا، بحسب مصادر اسرائيلية.
ن قريتدي "عطددارة" و"أم صددفا" وذجدرت وسددائل إعدالم عبريددة متطابقددة، أن عمليدة اطددالق الندار وقعددت بددي

مدمالي رام هللا، مسددتهدفة مرجبددات المسددتوطنين التددي تمددر مددن المكددان، دون أن يسددجل وقددوا إصددابات 
وأمدار بيدان للجديش االسدرائيلي، بوقدوا إصدابة طفيفدة لفلسدطيني أصدابته مدظايا إطدالق  في صفوفهم.

للمكددان وتقددوم باعمددال بحدد ، وأمددار إلددى قددوات جبيددرة مددن الجدديش هرعددت  النددار الددذي وصددل مرجبتدده.
 وتفتيش عن منفذي عملية اطالق النار.

مددن جانبهددا، أفددادت مصددادر فلسددطينية لددد "قدددس بددرس"، أن المصددام هددو المددواطن ناصددر جرابعددة مددن 
 قرية "بيتين" ممال رام هللا، تواجد بلحظتها في مكان العملية.

 15/7/2017، قدس برس
 

 بوجود إسرائيليين محتجزين في قطاع غزةللمرة األولى بشكل صريح  يقر نتنياهو .14
أقددر رئدديس الحكومددة اإلسددرائيلية، بنيددامين نتنيدداهو، للمددرة األولددى بشددكل صددريح، بوجددود : هامددم حمدددان

 إسرائيليين محتجزين في قطاا غزة بعد أن عبرا الحدود إلى هناك.
منييسدديتو وهشددام السدديد،  وادعددى نتنيدداهو أن اإلسددرائيليين اللددذين عبددرا الحدددود إلددى قطدداا غددزة، أفراهددام

 محتجزان في ظروف قاسية من قبل حرجة حماس.
يشار إلى أن التقديرات اإلسرائيلية السابقة جانت تشير إلى أنهما محتجزان لدى حرجة حماس، بيد أن 

 .20نتنياهو يصرح بذل  للمرة األولى، في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية 
توقف، إضدافة إلدى الجهدات ذات الصدلة مدن أجدل اسدتعادة أورون وقال نتنياهو إنه يبذل جهودا بدون 

 ما ول وهدار غولدين ومنييستو والسيد، مهيفا أنه "ال يريد أن يدلي بالمزيد من التفاصيل".
 15/7/2017، 48عرب 

 
 لمناقشة ملفات الفساد قبل سفره الى فرنسا "الليكود"نتنياهو يعقد اجتماعا  طارئا  مع قيادات  .15

يشدددارك رئددديس الحكومدددة اإلسدددرائيلية بنيدددامين نتنيددداهو، األحدددد فدددي احتفدددال إلحيددداء ذجدددرى  :محمدددد وتدددد
، على أن يلتقي أيها للمرة األولدى الدرئيس الفرنسدي 1942اعتقاالت طالت عددا جبيرا من اليهود عام 

 إيمانويل ماكرون، ليطلع منه على مواقفه من النزاا بين إسرائيل والفلسطينيين ومن إيران.
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در نتنيدداهو الددبالد فددي أوق تددوتر بعددد امددتباك مسددلح بسدداحات األقصددى أدى إلددى استشددهاد لاللددة وييددا
 مبان من أم الفحم ومقتل مرطيين إسرائيليين، الجمعة، وإلى إغالق ساحات المسجد األقصى.

يذجر أن تقارير إعالمية إسرائيلية قالت، الخميس، إنه تسود "حالة طوارئ" في مكتب رئيس الحكومة، 
تنيددداهو، فدددي أعقدددام التطدددورات التدددي طدددرأت علدددى قهدددايا فسددداد تحقدددق فيهدددا أجهدددزة تطبيدددق القدددانون ن

اإلسدددرائيلية. ودفعدددت هدددذه الحالدددة نتنيددداهو إلدددى تأجيدددل سدددفره إلدددى فرنسدددا، مدددن يدددوم الجمعدددة إلدددى مسددداء 
وعقددد نتنيدداهو اجتماعددا عدداجال، دعددا إليدده وزراء وأعهدداء جنيسددت مددن حددزم الليكددود ومقددربين  السددبت.

ه، بهدف اطالعهم والتشاور معهم حول األجواء الحاصلة في أعقدام التطدورات فدي قهدايا الفسداد، من
 وبينها قهية اليواصات وتقرير مراقب الدولة وقهية مرجة "بيزك".

وطلب نتنياهو من الوزراء وأعهاء الكنيسدت أن يتجنددوا لمجهدود إعالمدي بهددف صدد "حملدة سياسدية 
وادعى نتنياهو أنه يمل  أدلة قاطعة على ذل ، واقتبس مقاطع من تقرير منسقة للمس بحكم الليكود". 

 مراقب الدولة تثبت ادعاءاته على حد زعمه.
 15/7/2017، 48عرب 

 
 ئتالف تفكيك الحكومة والذهاب لالنتخاباتغباي: على أحزاب اال  .16

تدل البرلمانيدة طالب رئيس حزم العمل اإلسرائيلي المنتخب، لفدي غبداي، ر سداء الك: مجيد القهماني
واألحدددزام المنهدددوية فدددي ائدددتالف حكومدددة، بنيدددامين نتنيددداهو، "بدظهدددار الشدددجاعة"، علدددى حدددد تعبيدددره، 

 والذهام إلى إسقا  الحكومة الحالية عبر االنسحام من االئتالف.
جاء ذل  خدالل مشدارجته فدي التظداهرة التدي نظمدت مسداء يدوم، السدبت، فدي مديندة بيتداح تيكفدا، قبالدة 

تشدددار القهدددائي للحكومدددة، أفيحددداي منددددلبليت، للمطالبدددة بدسدددقا  حكومدددة نتنيددداهو فدددي ظدددل مندددزل المس
 ملفات الفساد التي تالحقه.

وبحسدب القندداة الثانيدة اإلسددرائيلية "ريشدت بيددت" علدى موقعهددا اإللكتروندي، توجدده غدابي للمشددارجين فددي 
يصدددوتون لكافدددة األحدددزام  التظددداهرة، قدددائال إنددده "جددداء ليعبدددر عدددن دعمددده لذسدددرائيليين الجيددددين الدددذين

ويتظاهرون، أسبوعي ا، هنا وفي أماكن أخرى، ليعلنوا بوضوح أنهم ليسوا علدى اسدتعداد للقبدول بالمزيدد 
وأضددداف: "المسددداقات القانونيدددة بطيادددة بطبيعتهدددا، ولكدددن هنددداك تصدددرفات ال تليدددق علدددى  مدددن الفسددداد".

ها تلدد  الهدددايا بماددات ا الف المسددتوى األخالقددي العددام. هندداك حقددائق ال خددالف حولهددا، ومددن ضددمن
وبحسددب القندداة الثانيددة، مددارك فددي التظدداهرة  الشددواقل، والتددور  العميددق فددي ملددف اليواصددات والسددفن".

 مخ . 5000حوالي 
 15/7/2017، 48عرب 
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 بينيت: تحرير جثامين منفذي العمليات مقابل إعادة الجنديين لدى حماس .17
التعلديم نفتدالي بينيدت، الحكومدة اإلسدرائيلية، االمتنداا  طالب رئيس 'البيدت اليهدودي' ووزيدر: محمد وتد

عددن إعددادة جثددامين المنفددذين للعمليددات والتددي تحتجزهددا بددالده حتددى يددتم إعددادة الجنددديين أورون مددا ول 
 وهدار غولدن المحتجزان باألسر لدى حرجة حماس في غزة.

طب مدددن المجلدددس الدددوزاري ونقلدددت وسدددائل اإلعدددالم اإلسدددرائيلية، مسددداء السدددبت، عدددن بينيدددت قولددده: "سدددأ
المصددير" الكابينيددت"، بددأن يتخددذ قددرارا يقهددي عدددم تسددريح جثددامين ممددن نفددذوا عمليددات ضددد أهددداف 
إسرائيلية، واإلبقاء على الجثدامين سدواء جاندت تعدود لمنفدذين فلسدطينيين أو مدن العدرم حملدة الجنسدية 

 اإلسرائيلية حتى يتم إعادة الجنديين أورون ما ول وهدار غولدن".
ولفت بينت إلدى أن اإلبقداء علدى جثدامين ممدن نفدذوا العمليدات بمثابدة مصدلحة أمنيدة إلسدرائيل، األمدر 
الدددذي مدددن مدددأنه أن يدددسدي إلدددى مندددع أي عمليدددات اختطددداف فدددي المسدددتقبل ومدددن مدددأنه أن ينقدددذ حيددداة 
مدواطنين، مسجددا بدأن إسددرائيل ملزمدة بالعمدل علدى تحويددل عمليدة االختطداف مدن جنددز إلدى عبد  علددى 

 اس، على حد تعبيره.حم
 15/7/2017، 48عرب 

 
 يعرب عن رفضه لعملية األقصى أيمن عودة .18

أعدرم رئديس القائمدة العربيدة المشدترجة فدي الكنيسدت أيمدن عدودة أمدس عدن رفهده وجاالت:  –رام هللا 
للهجددوم الددذي وقددع فددي القدددس، وقددال خددالل مهرجددان فددي رام هللا لمناسددبة الددذجرى الخمسددين لتأسدديس 

كاندددت عمليدددة القددددس، لاللدددة مدددبام مدددن أم الفحدددم، مدددن عندددا، »ال الشدددعبي الفلسدددطيني: جبهدددة النهددد
استعملوا السالح... نحن ضد أن يستعمل أي مام من مبابنا السالح. هذا الكدالم غيدر مدعبي، لكدن 

 «.هذا الكالم الوطني الذي يحافظ على مبابنا
وهدددو المجدددرم األساسدددي فدددي  نحدددن ال نقفدددز عدددن األسددداس أن االحدددتالل هدددو رأس الشدددرور،»وأضددداف: 

 «.القدس وفي األقصى
 16/7/2017الحياة، لندن، 

 
 هللا بسبب هجوم األقصى يلغي لقاء  مع الحمد اإلسرائيليوزير المالية  .19

أعلن وزير المالية اإلسرائيلي موميه جحلون، مساء يوم السدبت، إليداء لقداء جدان مقدررا عقدده : رام هللا 
  لبح  العديد من القهايا االقتصادية.هللا مع رئيس الوزراء رامي الحمد
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وأرجع جحلون في بيان صادر عن مكتبه هذا القرار إلى الهجوم الذي وقع في محديط وداخدل المسدجد 
 مقتل مرطيين إسرائيليين واستشهاد لاللة مبان من مدينة أم الفحم. إلىاألقصى وأدى 

 15/7/2017القدس، القدس، 
 

 األقصى لمواطنين بسبب منعهم من الصالة بالمسجدوا االحتاللمواجهات بين قوات  .21
 منعتهم التي االحتالل وقوات المواطنين ماات بين ما مواجهات أمس، مساء اندلعت لانية، جهة من

 .األقصى بالمسجد الصالة من التوالي على الثاني ولليوم
 مشددة منيةأ إجراءات وسط القديمة، القدس صوم المقدسية األحياء من مسيرات عدة وانطلقت
 .بقمعها وقامت التقدم من المسيرات منعت التي االحتالل لقوات
 القديمة البلدة في حطة بام حارة في االحتالل قوات مع أمس، مساء المواطنين، عشرات امتب  فقد
 .الصالة ألداء األقصى المسجد إلى الدخول من منعهم بعد

 بعد وذل  الصالة ألداء المسجد إلى بالدخول لهم بالسماح مطالبين والنساء الشبان عشرات وتجمع
 المسجد إلى المسدي حطة لبام المقابل الشارا في النهار ساعات في الصالة ألداء اضطروا أن

 .األقصى
 محاولة في النساء من عدد على بداية اعتدوا اإلسرائيلي الحدود حرس مرطة من عناصر ولكن

 .النساء على االعتداء لوقف تدخلوا الذين الشبان تفزاس ما وهو منازلهن إلى العودة على إلجبارهن
 رد ما وهو وضربهم برجلهم وذل  الشبان على باالعتداء ردوا الحدود حرس مرطة عناصر أن غير
 ".أكبر هللا" صيحات بترديد الشبان عليه

 16/7/2017األيام، رام هللا، 
 

 باطلة إجراءات هي األقصى جدبحق المس االحتالل اتخذها التي الخطوات جميع القدس: هيئات .21
 أن المحتلة القدس في المدني المجتمع ومسسسات الرسمية الدينية الهياات المحتلة: أكدت القدس
 ومرابطيه وزواره ورواده األقصى المسجد بحق االحتالل حكومة اتخذتها التي الخطوات جميع

 .المبارك ىاألقص المسجد على صارخا اعتداء   تمثل باطلة إجراءات هي وعماره،
 رئيس بمشارجة المحتلة القدس في والمسسسات الهياات هذه عقدته صحفي مستمر خالل ذل  جاء

 عكرمة الشيخ العليا اإلسالمية الهياة ورئيس سلهب العظيم عبد الشيخ اإلسالمية األوقاف مجلس
 الشيخ هاةالق قاضي بأعمال والقائم حسين، محمد الشيخ الفلسطينية والديار القدس ومفتي صبري 
 .الخطيب عزام اإلسالمية األوقاف عام ومدير الحسيني عدنان القدس مسون  ووزير البكري، واصف
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 قبل المبارك األقصى للمسجد التاريخي الوضع على المحافظة ضرورة على المستمر بيان ومدد
 .الدولية الهياات جميع به اعترفت والذي ،1967 عام حرم

 15/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 كليًّا" األقصى" على السيطرة فقدنا: القدس أوقاف .22
 السيطرة فقدت إنها: السبت يوم المحتلة، القدس في المسيحية اإلسالمية الهياة المحتلة: قالت القدس
 على الثاني لليوم وإغالقه اإلسرائيلي االحتالل إجراءات بفعل كاملا بشكل األقصى المسجد على

 .التوالي
 حكومة اتخذتها التي الخطوات جميع أن السبت، صباح صحفي، مستمر خالل اةالهي وأكدت

 على صارخا   اعتداء   تمثل باطلة إجراءات هي ومرابطيه ورواده المبارك األقصى بحق االحتالل
 .األقصى المسجد
 اعترفت والذي ،1967 عام قبل المسجد في التاريخي الوضع على المحافظة ضرورة الهياة أكدت كما
 .كافة الدولية الهياات به

 حقهم على صار  واعتداء خطير، حدو المسلمين وجه في األقصى المسجد إغالق أن على ومددت
 .فورا بفتحه مطالبة الشرعي،
 هو بالقوة لألقصى التابعة للمرافق اقتحام من تم ما" إن: القدس في المسيحية اإلسالمية الهياة وقالت
 ".المحتل غطرسة ويمثل وتاريخها األمة عقيدة يمس عدوان
 في األمور أوصلت التي االحتالل حكومة بلجم مساولياتها تحمل واإلسالمية العربية الدول وطالبت
 .إليه وصلت ما إلى األقصى المسجد

 15/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 في ثوعب ألبواب تكسير تخللها األقصى في واسعة تفتيش بعمليات قام االحتاللالكسواني:  .23
 محتوياته

 االحتالل مرطة إن الكسواني عمر الشيخ األقصى المسجد مدير قال مشهراوي: عالء -القدس 
 في وعب  ألبوام تكسير تخللها األقصى، المسجد في واسعة تفتيش بعمليات قامت اإلسرائيلي
 .مرات 5 الصخرة قبة مسجد تفتيش على عالوة محتوياته،
 المسجد، في بجولة القيام للكسواني األول أمس مساء من تأخرةم ساعة في االحتالل مرطة وسمحت
 صباح المسجد إسرائيل إغالق منذ القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة في كبير لمسسول األولى وهي
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 لم التي الجولة في رافقوه اإلسرائيلية الشرطة ضبا  من عددا   أن إلى الكسواني ولفت. الجمعة
 أكثر بام كل عند ويقف المصلين، من فارغا   المسجد وجدنا» وأضاف. دقيقة 15 من أكثر تستيرق 

 وجميع األرض، على مبعثر المسجد عيادة في ما وجل اإلسرائيلية، الشرطة من عناصر لاللة من
 .«مفككة القديم األقصى المسجد في الخزائن
 تكسير فسيتم ،المرافق من ألي مفاتيح يجدوا لم إذا أنهم أخبرونا» االحتالل مرطة أن وجشف
 الكسواني ودعا. «القديم األقصى في ا بار أقفال فيها بما مكسورة، عدة أقفاال   وجدنا وفعال   األقفال،

 وتعود أبوابه تفتح حتى الشوارا إلى ينزل أن إليه الرحال ويشد المسجد إلى يأتي أن يستطيع من كل
 .األذان ورفع الصالة إقامة إلى الحال

 16/7/2017ظبي،  أبو االتحاد،
 

 القدس في جديد كارثي لواقع يخطط االحتالل: للقدس الشعبي الوطني المؤتمر .24
 المسجد على لالستحواذ الرامية االحتالل مشاريع إن للقدس الشعبي الوطني المستمر وجاالت: قال

 يحدو ما إن مهيفا يوما، تتوقف لم ،«اإلسرائيلي» العربي الصراا قلب هو والذي المبارك، األقصى
 المصلين وإبعاد باألقصى للتفرد الخطيرة العدوانية التهويدية الخطط لتمرير ممنهج مخطط هو اليوم

 .السالح بقوة عنه والمرابطين
 مدينة أن النتشة، بالل اللواء للقدس الشعبي الوطني المستمر عام أمين لسان على بيان في وجاء
 االحتالل به يقوم ما بفعل جدا ، خطيرة بمرحلة ا ن المبارك، يمران األقصى المسجد وتحديدا   القدس
 فيما الحمراء والخطو  البشرية األعراف كل تجاوزت ومخططات سياسات من التنفيذية وأذرعه
 سلطات اقترفته ما مستنكرا  . والحهارية التاريخية المدينة مكنونات وجل الدينية المقدسات يخ 

 ومنع فيه الصلوات وأداء األذان رفع دون  يلولةوالح األقصى للمسجد كامل إغالق من االحتالل
 حقيقية بكارلة تنذر والتي المتواصلة التعسفية اإلجراءات كل وجذل  لساحاته، المصلين دخول
 .نهائيا   فيه الصالة ومنع تماما   إغالقه إلى ستسدي

 16/7/2017الشارقة،  الخليج،
 

 والسلطة لاالحتال  إجراءات بسبب مريضا   16 وفاة": بغزة" الصحة" .25
 والسلطة، لالحتالل األخيرة اإلجراءات أن السبت، اليوم مساء غزة، في الصحة وزارة غزة: أكدت

ا 16 لوفاة أدت  .مريه 
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 اإلجراءات إن: صحفي تصريح في القدرة، أمرف غزة، قطاا في الصحة وزارة باسم الناطق وقال
 الصحي القطاا سالمة تستهدف ،هللا رام في والسلطة" اإلسرائيلي" االحتالل لسلطات المتبادلة
ا عام ا، 11 خالل صمدت التي خدماته وديمومة " مرجب خطر  " لد المرضى حياة ُتعِرض أنها مسجد 
 بشكل اليزي  للمجتمع العامة الصحة على وتسلر والكهرباء، الطبية والتحويالت لألدوية غزة الفتقار
 .مبامر

 
ا 16 بحياة أودت" اإلجراءات تل  أن إلى وأمار ا ،"غزة قطاا في اللحظة، حتى مريه   أن على مشدد 
 العاجل" بدورها القيام واإلعالمية والحقوقية الدولية والمسسسات الفصائل من تتطلب اإلجراءات تل 

 .لوقفها" والفاعل
 15/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
ث غزة شاطئ طول من %73البيئة:  سلطة .26  للسباحة آمن وغير ملو 

 ماط  مياه لجودة( 2017 تموز) الجديد الفح  نتائج إن أمس، البياة، جودة سلطة : قالترام هللا
 إلى وصلت حي  كبيرة، بدرجة الملوو الشاط  طول نسبة ارتفاا أظهرت غزة قطاا محافظات

 .الكلي الشاط  طول من 73%
 الصحة، وزارة اتمختبر  في الفح  هذا نفذت أنها إلى صحافي، بيان في ،"البياة جودة" وأمارت
 لمنة مناطق أربع وجود الفح  نتائج أظهرت حي  البحرية، الشرطة بمساعدة العينات جمع تم وأنه

 يونس، خان بلدية نفوذ وسط الواقعة المنطقة أطولها غزة، محافظات ماط  طول على للسباحة
 جنوم متر 600 وحتى دةالزواي بلدية نفوذ بداية من والثالثة البلح، دير بلدية نفوذ جنوم والثانية
 مع غزة محافظات حدود وحتى الهيا بيت بلدية نفوذ في غزة قطاا ممال أقصى والرابعة غزة، وادي
 .األخهر الخط
 بالكامل ملوو البحر على وجباليا وغزة والزهراء والقرارة رفح بلديات نفوذ أن النتائج أظهرت حين في

 .للسباحة لمن وغير
 ما الكهربائي، التيار انقطاا أزمة وتفاقم استمرار إلى يعود التلوو هذا في السبب أن وأوضحت

 دون  البحر ماط  إلى الصحي الصرف مياه من مكعب متر لالف 110 من أكثر بتصريف تسبب
 .معالجة

 16/7/2017، رام هللا، األيام
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  المسجد األقصى فتح وإعادة بالتهدئة مطالبا   نتنياهو يهاتف عبد هللا الثاني .27
 بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع هاتفي اتصال في الثاني، عبد هللا المل  الدين: أكد سعد ةنادي 

ا الشريف، القدسي الحرم في التصعيد ومنع التهدئة أهمية أمس، نتنياهو  في الهجوم إدانة مجدد 
 .أمس من أول القدس
العاهل  طالب العبادة، وأماكن المقدسة األماكن في خصوصا أمكاله، بجميع العنف رفض أكد وفيما

 على مشددا المصلين، أمام المسجد األقصى فتح إعادة بهرورة اإلسرائيلي الوزراء األردني رئيس
 .المسجد األقصى إغالق الستمرار المطلق األردن رفض
 المزيد أمام المجال وفتح واالستقرار األمن بتقويض جهة ألي السماح عدم ضرورة المل  جاللة وأكد
 .والتطرف العنف أعمال من

 16/7/2017الغد، عم ان، 
 

 المسجد األقصى إغالق استمرار من" إسرائيل" يحذر األردن .28
 من حذر عربيات وائل الدجتور اإلسالمية والمقدسات والشسون  األوقاف وزير بترا": حّذر – عّمان
 .العنف اءاحتو  بحجة األقصى لحرمة المسبوقة غير انتهاكاتها في االحتالل سلطات تمادي
 التي االنتهاكات تصعيد بسبب القدس في التوتر تزايد مسسولية تتحمل االحتالل سلطات أن وأوضح
 إغالق يرفض األردن أن مبينا مسخرا   األقصى بحق اليهود والمتطرفون  االحتالل سلطات ارتكبتها
 .ظرف أي تحت فيه الصالة إقامة ومنع األقصى
 األحداو الماضية الساعات خالل تابعت الوزارة أن ،"الرأي" لقتهوت الوزارة أصدرته بيان في وقال،
 الحرم في الجمعة خطبة تعطيل إلى أدى إغالق من به مر وما األقصى المسجد بها مر التي

 باحات واقتحام للمتطرفين دخول من للمصلين باستفزازات االحتالل قيام من ذل  سبق وما الشريف
 .االستفزازات من وغيرها األلرية المعالم في التييير ومحاوالت ةالتلمودي الصلوات وإقامة الحرم
 إقامة حرية على اعتداء الوقت ذات في وهو مسبوق  وغير خطيرا   حدلا   يشكل األمر هذا أن وأكد

 العقيدة في الهمير حرية عن يتحدو وبدأ الدينية بالحريات يتعلق فيما العالم تجاوزها والتي الشعائر
 .فحسب ادةالعب حرية عن ال

 16/7/2017الرأي، عم ان، 
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 عم ان وسط للمسجد األقصى نصرة   مسيرة .29
 بعد عمان، العاصمة وسط الحسيني المسجد أمام من األقصى، للمسجد نصرة مسيرة عّمان: انطلقت

 األقصى المسجد بحق اإلسرائيلي االحتالل إجراءات على احتجاجا السبت، اليوم عصر صالة
 .المصلين أمام ابهأبو  بفتح وللمطالبة
 نصرة يافطات ورفعوا بشعارات، اإلسالمية، الحرجة نظمتها التي المسيرة في المشارجون  وهتف

 .األسير لألقصى
 16/7/2017الدستور، عم ان، 

  
 األقصى المسجد إغالق يدين عون  .31

 بمروحة والمبامرة جامع عربي تحرك إلى" عون  ميشال اللبنانية الجمهورية رئيس بيروت: دعا
 أمام األقصى المسجد أبوام إقفال بعدم إسرائيل إلزام أجل من واسعة وديبلوماسية سياسية اتصاالت
 ".اإلنسان حقوق  ومرعة الدولية والمواليق القوانين واحترام المصّلين،

 على المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات" عباس محمود الفلسطيني الرئيس إلى برقية في عون  ودان
 ".المصلين أمام أبوابه وإغالق األقصى، المسجد حرمة
 الستهداف إسرائيلي مخطط إطار في تندرق وهي ومستنكرة، مدانة االعتداءات، هذه" أن عون  واعتبر

 في والديموغرافي الجيرافي الواقع تييير الستكمال منها محاولة في األرض، اغتصام بعد المقدسات
 ".حاليا   األوسط الشرق  طقةمن به تمرّ  الذي الدقيق الوضع مستيلة القدس،

 16/7/2017الحياة، لندن، 
 

 التداعيات من وتحذر" األقصى" إغالق تستنكر اإلمارات .31
 الشديدين واستنكارها إدانتها عن المتحدة العربية اإلمارات دولة أعربت حسين: عبد الرحيم -أبو ظبي
 عام منذ مرة ألول فيه جمعةال صالة إقامة ومنع المبارك، األقصى المسجد االحتالل قوات إلغالق

 .الدينية الشعائر ممارسة وحرية وحقوق  المقدسات على وعدوانا   خطيرة سابقة ذل  واعتبرت ،1969
 على الخطير العمل هذا مثل تداعيات من أمس لها بيان في الدولي والتعاون  الخارجية وزارة وحذرت
 إلى المنطقة انزالق من خشيتها عن وأعربت ..السالم عملية إلحياء والدولية اإلقليمية الجهود تقويض

 .عقباه تحمد ال ما
 أماكنهم في الدينية معائرهم ممارسة في المسلمين حق على اعتداء أي اإلمارات دولة رفض وأكدت 

 الوضع لتييير محاوالت أية خطورة إلى نفسه الوقت في منبهة إعاقات، أي دون  ومن بحرية المقدسة
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 الوزارة، وطالبت. الشريف القدسي الحرم داخل جديدة وقائع فرض أو القدس في والتاريخي القانوني
 ضد المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات هذه مثل لوقف فورا   بالتحرك الدولي المجتمع بيانها، ختام في

 الصادرة الدولية للقرارات إسرائيل تجاهل ظل في المحتلة القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسات
 أمام الشريف القدسي والحرم األقصى المسجد فتح إلى ودعت المحتلة، واألراضي القدس بشأن

 .فورا   المصلين
 16/7/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 خطيرة وسابقة جريمة المسجد األقصى إغالق": اإلسالمي التعاون " .32

 للمسجد لي،اإلسرائي االحتالل إغالق بشدة ،15/7/2017 السبت ،"اإلسالمي التعاون  منظمة" دانت
 على صارخا وعدوانا خطيرة وسابقة جريمة" أنها معتبرة فيه، الجمعة صالة إقامة ومنع األقصى
 ".الدينية معائرهم ممارسة في الفلسطينيين وحرية حقوق  على وعدوانا المقدسات

 موقع على نشر بيان في العثيمين، أحمد بن يوسف اإلسالمي، التعاون  لمنظمة العام األمين وحذر
 .الشريف القدسي الحرم داخل جديدة وقائع لفرض اإلسرائيلي االحتالل محاوالت من لمنظمة،ا

 اإلسالمية المقدسات ضد المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات لردا فورا  " بالتحرك الدولي المجتمع وطالب
 الشعب بحق وجرائمها العنصرية( إسرائيل) انتهاكات ووقف المحتلة، القدس في والمسيحية
 ".ومقدساته الفلسطيني

 15/7/2017فلسطين أون الين، 
 

 برعونة المقدسة األماكن مع التعامل يجب ال: الغيط أبو .33
 األقصى المسجد بدغالق" إسرائيل" قيام أن العربية، الدول لجامعة العام األمين الييط، أبو أحمد أكد
 وتصعيد التطرف إذجاء مأنه من سلوك الماضية، الجمعة صالة ألداء توجهوا الذين المصلين أمام
 محمود المفوض للوزير ووفقا   الشرقية، القدس في وبخاصة المحتلة، الفلسطينية األراضي في التوتر
 الييط أبو بأن األول، أمس بها أدلى تصريحات في العام، األمين باسم الرسمي المتحدو عفيفي،
 ويتعين كبيرة، حساسية على تنطوي  المقدسة األماكن كون  على اإلطار هذا في يسجد أن على حرص
 التهييق سياسات يعانون  القدس في مرقيّ  الفلسطينيين وأن الرعونة، هذه بمثل معها التعامل يتم أال

 . االنفجار حافة إلى المقدسة المدينة في األمور إيصال" إسرائيل" تتعمد أن ينبيي وال والقهر، والتمييز
 16/7/2017الشارقة،  الخليج،
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 المسلمين على جديد وتطاول إغالق المسجد األقصى عدوان: اإلسالمية صحافةال رابطة .34
 التي الصهيونية اإلجراءات بشدة ،"اإلسالمية الصحافة رابطة" رئيس الصويان، أحمد الشيخ هاجم
 المسلمين على وتطاول جديد عدوان" بأنها ووصفها األقصى، المسجد بحق الجمعة، أمس أعلنت

 ".معينا لهم وجن وانصرهم، المرابطين تلب فاللهم وحرماتهم،
 ،"تويتر" موقع على له تيريدات في السعودية، في للنشر" البيان" دار يرأس الذي الصويان، انتقد كما
 من ومنعهم إرهابهم متجاهلين السالم، بمحبي الصهاينة وصفوا" الذين ،"التطبيع دعاة"بد وصفهم من
 دول في جماعات بروز إلى إمارة في وذل  ،"عاما خمسين حوالي من مرة ألول الجمعة صالة إقامة
 .االحتالل مع التطبيع إلى تدعو الخليج

 15/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 

 إيران تدين اإلغالق اإلسرائيلي للمسجد األقصى .35
، إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلية على إغالق المسجد األقصى أمام إيرانطهران: استنكرت 

لين المسلمين، واصفة هذا اإلجراء بأنه "بدعة خطيرة". وقال المتحدو باسم وزارة الخارجية المص
اإليرانية، بهرام قاسمي، في تصريح صحفي أدلى به مساء السبت، إن "الكيان الياصب للقدس وإلى 

على  جانب جميع جرائمه واعتداءاته وانتهاكه الحقوق االبتدائية للفلسطينيين أقدم في بدعة خطيرة
استهداف الحرية الدينية للمسلمين الفلسطينيين وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة". وطالبت الخارجية 
اإليرانية بدعادة فتح أبوام المسجد األقصى "في أسرا وقت ممكن"، داعية في الوقت ذاته من 

لكيان الصهيوني وصفتها بد "الدول الحرة في العالم والمنظمات الدولية، إلى ممارسة الهيو  على ا
 الحترام حقوق سكان األراضي المحتلة".

 16/7/2017 قدس برس،

 

 العراق تدين االعتداءات على المسجد األقصى  علماء هيئة .36
 تستهدف التي والمجرمة السافرة الصهيونية االعتداءات أن العراق في المسلمين علماء هياة أّكدت
 صفها، وتوحد خالفاتها، تنبذ أن األّمة على توجب خاصةا الشريف القدسي والحرم القدس مدينة
 .واستقرارها وسيادتها أمنها تهدد التي القهايا كل ضد حازم ا موقف ا وتتخذ
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 اغتيال محاولة من اتخذت االحتالل قوات" أن الجمعةا ظهر أصدرته بيان في الهياة وأوضحت
 الشام يد على األقصى، المسجد اقتحامات مهندس يعد الذي( غلي  يهودا) الصهيوني المتطرف
 ".المصلين وخروق بدخول والتحكم عليه، نفوذها لبسط فرصة( حجازي  معتز) المقدسي

 تمر لما استيالال   تأتي أنها بّينت االعتداءاتا هذه المسلمين علماء هياة فيه أدانت الذي الوقت وفي
 .وأعراضهم ودمائهم أراضيهم واستباحة عليها، أعدائها تجر  إلى أدت ضعفا حالة من األمة به

 مدينة في القديمة البلدة محيط إغالق ،(7-15) السبت اليوم الصهيوني االحتالل قوات وواصلت
 الشرطة من قتيلين أوقعت التي البطولية العملية عقب التوالي، على الثاني لليوم وذل  القدس،

 .أمس فلسطينيين لاللة استشهاد عن وأسفرت الصهيونية،
 15/7/2017لإلعالم،  يالفلسطين المركز

 
 المسجد األقصى تهويد في المسارعة االحتالل على يشجع السكوت: بالسودان اإلسالمية الحركة .37

 يظهروا أن" المسلمين ومياربها، األرض مشارق  وفى السودان في اإلسالمية الحرجة استنههت
 ".والرخي  باليالي المقدسات عن للدفاا واالستعداد التهامن
 كل وجذل  العالم، في للسالم المحبة المدنية والقوى  العالم أحرار" لها بيان في الحرجة ودعت

 الشعوم حقوق  تنته  التي األفعال هذه والرفض لمثل االحتجاق إلظهار المدني المجتمع منظمات
 ".العبادة دور وبحرمة بمقدساتها وتستخف الدينية
 المسارعة على الصهيونية السلطات يشجع سوف اإلجرامي العمل هذا على السكوت" أن البيان وبين
 ".األقصى المسجد لتهويد مسامرتها في

 ".ومقدساته وجرامته حقوقه عن الدفاا فى البطولية ومواقفه الفلسطيني الشعب صمود" الحرجة وحيت
 15/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 المتحدة لألمم" إسرائيل" يشكو أوروبي حقوقي مركز .38

 المتحدة األمم مقرر إلى مكوى  السبت، أمس أوروبي حقوقي مرجز األناضول: قدم -ة المحتل القدس
 القدس مدينة في األقصى للمسجد اإلسرائيلية الشرطة إغالق بسبب" والمعتقد الدين" بحرية الخاص

 . األمس صباح منذ
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 األمم ررمق الشكوى، في( له مقرا جنيف من يتخذ) اإلنسان لحقوق  األورومتوسطي المرصد وطالب
 للمشاعر اإلغالق خطوة استفزاز من محذرا األقصى، المسجد أبوام لفتح العاجل بالتدخل المتحدة
 . للمسلمين الدينية
 بالحسبان، والمعتقد الدين لحرية إسرائيل انتهاك أخذ إلى المقرر ندعو: "له بيان في المرصد وقال

 الشعائر ممارسة حرية لهمان خطواتال كافة واتخاذ اإلنسان، حقوق  مجلس في للتداول وطرحه
 ". القدس في للمسلمين الدينية
 الدولي القانون  في المكرس األساسي للحق وفقا العاجلة الرسالة هذه تأتي: "البيان خالل وتابع
 تبعا بهم الخاصة العبادة لدور التعرض وعدم والمعتقد الدين بحرية الجميع تمتع في اإلنسان لحقوق 
 أمام" والمعتقد الدين لحرية الخاص المقرر تهع الشكوى  هذه أن المرصد ضحوأو  ". الحق لهذا

 ". الفلسطينية األراضي في المقدسة األماكن تجاه مسسولياته
 في العبادة ممارسة لحرية صارخا انتهاكا" يعد المسلمين وجه في األقصى المسجد إغالق أن واعتبر
 ". المقدسة األماكن

 16/7/2017عم ان،  السبيل،
 

 تتحلى القيادة القطرية بالحكمة لحل األزمة أنالجبير: نأمل  .39
حسن باسويد، وديان قطان: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بالده ستزود فرنسا  -جدة 

بملدددف جامدددل عدددن األعمدددال السدددلبية التدددي ارتكبتهدددا قطدددر علدددى مددددى سدددنوات، وأنددده تدددم تزويدددد الجاندددب 
تم تزويدد مزيدد مدن الددول الصدديقة منده، لمدال  أن ُتحدل هدذه األزمدة داخدل األمريكي بدالملف ذاتده، وسدي

البيت الخليجدي، وأن تسدود الحكمدة األمدقاء فدي قطدر جدي يسدتجيبوا لمطالبدات المجتمدع الددولي ولديس 
فقددط الدددول األربددع، الفتددا إلددى أن المجتمددع الدددولي يددرفض دعمهددم لذرهددام ودعددم التطددرف واستهددافة 

 هذا الشأن.أمخاص متورطين في 
وقال في مستمر صحفي أمس )السبت( بجدة مع وزير أوروبا والشدسون الخارجيدة الفرنسدية جدون إيدف 

عقدنا اجتماعا لنائيا بيننا وتطرقنا للعالقات التاريخيدة المتيندة بدين البلددين والشدراكة القائمدة »لودريان: 
 «.بيننا في جل المجاالت

 16/7/2017عكاظ، جدة، 
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 تؤكد دعمها بشكل كامل للوساطة الكويتية لحل األزمة الخليجية نسيةالفر الخارجية  .41
أحمد البيومي: أكد وزير الخارجية الفرنسي جدان ايدف لودريدان، أن بدالده تحداول جاهددة الحفدا  علدى 
تواصدددل وحدددوار حثيددد  مدددع جدددل االطدددراف، وهدددي تددددعم بشدددكل جامدددل الوسددداطة الكويتيدددة لحدددل االزمدددة 

ود التدددي يبدددذلها وزيدددر الخارجيدددة االمريكدددي الدددذي زار المنطقدددة االسدددبوا الخليجيدددة، وتحيدددي ايهدددا الجهددد
الماضي وقددم اقتراحدات لخريطدة طريدق، وأساسدا لالتفداق " وهدي جهدود تبددو مناسدبة بالنسدبة لبداريس" 

 على حد قوله.
هنداك  مستمر صحفي يوم السبت بجدة مع وزير الخارجيدة السدعودي عدادل الجبيدر، أنوأوضح خالل 

ة بأهميدددة اتخددداذ تددددابير عمليدددة إلعدددادة الثقدددة بدددين جافدددة أطدددراف األزمدددة الخليجيدددة، بهددددف قناعدددة تامددد
 التخفيف من حدتها والتوصل لحلول لها، ألنها تهر بمصالح جل دول الخليج.

وتابع بقوله إنه لمس من خالل محادلاته في الدوحة استعداد دولة قطر لمحادلدات بنداءة مدع جيرانهدا، 
بسيادتها الوطنية، وهذا األمر أكده أمير الدبالد المفددى، داعيدا إلدى ايجداد حدل ولكن من دون المساس 

وفي أسرا ما يمكن، لهذه األزمة، ورفع جل التدابير التي تسلر على األسدر المشدترجة والمددنيين الدذين 
 تهرروا نتيجة هذه األزمة.

 15/7/2017الشرق، الدوحة، 
 

 يلها اإلرهاب"المحامين العرب": قطر غير مرحب بها لتمو  .41
القاهرة: أكدت األمانة العامة التحاد المحدامين العدرم، علدى هدامش اجتماعهدا أمدس بالقداهرة، رفهدها 
حهددور ممثلددين لقطددر اجتماعددات األمانددة. وأمددارت إلددى أن جمعيددة المحددامين القطددريين غيددر مرحددب 

المحامين المصريين، عهو بتمثيلها في االتحاد. وقال السيد عبد اليني، األمين العام المساعد لنقابة 
المكتددب الدددائم لالتحدداد إن قطددر غيددر مرحددب بعهددويتها فددي االتحدداد وذلدد  إلصددرار قادتهددا علددى دعددم 

 اإلرهام ونهج سلوك مياير للمصالح العربية المشترجة.
وأضددداف عبدددد اليندددي أن االتحددداد يأسدددف للمراوغدددات القطريدددة والتفافهدددا علدددى مطالدددب الددددول األربددددع، 

 حتهان عدد من العناصر اإلرهابية المطلوبين في الدول العربية.وإصرارها على ا
ومددن جانبدده، أكددد عبددد الجددواد أحمددد، عهددو المكتددب الدددائم لالتحدداد، أن جمعيددة المحددامين بقطددر غيددر 
مرحب بها الرتبدا  قطدر بعالقدات مدع الكيدان الصدهيوني، وتمويلهدا اإلرهدام، وقيامهدا بممارسدات مدن 

 الوطن العربي. مأنها زعزعة االستقرار في
 16/7/2017الخليج، الشارقة، 

 



 
 
 
 

 

 24 ص             4346 العدد:             7/16/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 المخجلة والمواقفاألقصى  .42
 جمانة غنيمات
كددل األيددام فددي فلسددطين صددارت موعدددا إلعددالن الشددهداء، ففددي جددل بقعددة منهددا محتددل ال يددرحم. وجمددا 
المكدان صدارت جدل أمهدات فلسدطين مدسهالت لديحملن بفخدر لقدب "أم الشدهيد"، بعدد أن أسدرف المحتدل 

 باستعمال السالح والقوة في وجه معب طالت معاناته.في بشاعته 
في عملية الجمعة جان الهدرر مهداعفاا فدسدرائيل اسدتيلت الحددو لتقدوم بانتهداك غيدر مسدبوق لحدّق 
الشعب بالصدالة، فقامدت بددغالق المسدجد األقصدى بحجدة البحد  عدن أسدلحة تدزعم وجودهدا، رغدم أن 

لمتبعددة مددن طرفهدددا، وبحجددة احتددواء العنددف والتدددوتر ذلدد  مددن المسددتحيالت اعتمددادا علدددى اإلجددراءات ا
 اللذين تليا العملية.

المشكلة ال تكمن في الميتصب في األسداس، فددوره الطبيعدي أن يقدوم بالقتدل والتنكيدل واإلبدادة والظلدم 
وسدددرقة األرض والتددداريخ بوقاحدددة، طالمدددا نحدددن العدددرم نددددين ونشدددجب ونددددعم قتدددل إخوتندددا. فلمددداذا ال 

 تييير الواقع جما يحلو لها؟ تمهي إسرائيل في
باستعراض المواقف العربيدة تجدد نفسد  تشدعر بالخجدل الشدديد علدى مدا أصدام هدذه األمدة التدي ظلدت 
على الدوام تتنافخ وتزبد وترعد فدي تأكيدد أن فلسدطين هدي قهديتها األولدى. غيدر أن ردود الفعدل التدي 

لهدذه القهدية حتدى لدو احترقدت فلسدطين  أعقبت حدو الجمعة جعلتندا نتأكدد أنده مدا مدن أحدد يلقدي بداال  
 وأهلها على مرأى من الجميع.

باستثناء موقف األردن الذي دان بوضوح اإلجراءات اإلسرائيلية، وطالب بعدودة االحدتالل عدن إغالقده 
المسجد األقصى، فدننا لم نسمع إدانة واحدة أخرى. وإن جان األردن معنيا بقهية القدس والمقدسات، 

ن ُيتَرك وحيدا لمواجهة ماكينة إسرائيلية مدعومة من العالم بأسره، تجهدد لتيييدر الواقدع فذل  ال يعني أ
 وتكريس حقيقة جديدة على األرض، مرة بالسالح وأخرى بالصفقات.

لمة مالمح خطورة مديدة في عملية الجمعة. صحيح أننا فقدنا لاللة مبان، وهو األمر الذي ال يمكن 
ن ذل  هدو إغدالق األقصدى لموعدد غيدر محددد، وعددم رفدع األذان هنداك تعويهه أبدا، لكن األخطر م

للمرة األولى منذ عقود.. واألخطر من ذل  جله هو الصمت العربدي المخدزي الدذي تدرك األردن وحيددا 
فدددي مواجهدددة إسدددرائيل، بينمدددا اإلعدددالم العربدددي غّطدددى الحددددو علدددى اسدددتحياء، واضدددعا أولويدددات أخدددرى 

ب في مصلحة األمة، وهو اإلعالم الذي ظل على الدوام مرلة لألنظمة لخطابه التقسيمي الذي ال يص
 ومواقفها البائسة.

األردن حّمل إسرائيل مسسولية تزايد التوتر والعنف في القدس الشريف بسبب تصعيد االنتهاكدات التدي 
 ارتكبتهدا سددلطات االحددتالل والمتطرفددون اليهدود بحددق المسددجد األقصددى مدسخرا. جمددا أكددد رفهدده إغددالق
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األقصى ومنع إقامة صالة الجمعة فيه تحت أي ظرف، معتبرا األمر حدلا خطرا وغير مسبوق، وهدو 
 في الوقت ذاته اعتداء على حرية إقامة الشعائر التي تجاوزها العالم في ما يتعلق بالحريات الدينية.

د يدسدي ما يجري في فلسطين عموما، واالنتهاكات للقدس واألقصى بشكل خاص، أمر خطير جونه ق
إلى تييير وضع المسدجد األقصدى إلدى األبدد نتيجدة تفدريط العدرم بده، بعدد أن أضداعوا البوصدلة، ولدم 
تعد تشير إلى فلسطين أبدا. لم تكن هذه الدول مهطرة لتقدديم مواقدف إداندة، وجدان مدن الخيدر لهدا لدو 

س الفلسدطيني، صمتت، لكنها، وعلدى العكدس تمامدا، خرجدت بمواقدف ينددى لهدا الجبدين، فسدمعنا الدرئي
 نفسه، يدين العملية، ويصرح بدعمه إلسرائيل على اعتبار أن الشبام الشهداء مجرمون.

ال أدري ما الذي دار في خلد الدرئيس الفلسدطيني وهدو يقددم علدى مثدل هدذه التصدريحات، وهدل اعتقدد، 
 مثال، أنه بمثل هذا المسل   سييير الموقف منه؟

األ  بقتددل أخيدده تهدديع القهددية الفلسددطينية، وتتبخددر فددرص وسددط المشددهد العربددي الددذي ينشدديل فيدده 
إطدددالق عمليدددة السدددالم، أمدددا إسدددرائيل، فتأخدددذ فرصدددتها التاريخيدددة فدددي التيدددّول علدددى الحدددق الفلسدددطيني، 
والتوسددع فدددي قهددم األراضدددي واالسددتمالكات وعقدددد الصددفقات وفدددرض تيييددر مدددا هددو قدددائم علدددى أرض 

يقفددون إلددى جانددب األردن فددي موقفدده مددن االنتهاكددات الواقددع.. ونحددن غددافلون. فهددل يسددتيقظ العددرم و 
 اإلسرائيلية.. أم سنندم جميعنا يوم ال ينفع الندم!

 16/7/2017الغد، عمان، 
 

 األمم المتحدة ظالمة الفلسطينيين .43
 علي هويدي

ماليدين الجد ، بعددما جدان فدي العدام  8إلدى حدوالى  2017وصل عدد الالجاين الفلسدطينيين فدي العدام 
ألفددا  يشددكلون حددوالى للثددي الشددعب الفلسددطيني. حددين اتخددذت الجمعيددة العامددة لألمددم  935 حددوالى 1948

باعتماد العشدرين مدن مدهر حزيران)يونيدو( مدن جدل  2000جانون األول)ديسمبر(  4المتحدة قرارها في 
عام يوما  عالميا  لالج ، من المفترض أن تكون قدد استحهدرت بدأال يكدون هنداك تمييدز فدي التعداطي 

الجددد  ولخدددر، خصوصدددا  أن روح إعدددالن اليدددوم العدددالمي لالجددد  ُمسدددتوحى مدددن اإلعدددالن العدددالمي بدددين 
والذي ن  صراحة على تساوي حقوق اإلنسان، بيض النظر عدن  10/12/1948لحقوق اإلنسان في 

اللددددون أو الجددددنس أو المعتقددددد. فهددددل أنصددددفت األمدددددم المتحدددددة حقددددوق الالجدددد  الفلسددددطيني اإلنسدددددانية 
 بعد هذا التاريخ أم قبله؟ والسياسية، سواء

وفدق القدرار األممدي « األوندروا»على المستوى اإلنساني، أنشأت الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة وجالدة 
االستقصاء االقتصادي »، إذ جاء إنشاء الوجالة بناء  على توصيات لجنة 8/12/1949تاريخ  302رقم 
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وأوصددددت اللجندددة بتشددددكيل «. ون جدددالمجددددورد»والتددددي ُعرفدددت ببعثددددة األميرجدددي « فدددي الشددددرق األوسدددط
فدددي المادددة إلقامدددة  70مليدددون دوالر تددددفع منددده الواليدددات المتحددددة  49صدددندوق لددددمج الالجادددين موازنتددده 
الصددادر عددن الجمعيددة العامددة بتدداريخ  393مددهرا ، وجدداء القددرار  18مشدداريع تنمويددة فددي فتددرة ال تتعدددى 

إلغددالي واإلنسدداني جمقدمددة لهدددف سياسددي، ليكددون أكثددر وضددوحا  بهدددف إنشدداء الوجالددة ا 12/12/1950
فقد أسندت فيه الجمعية العامة لألونروا مهمة العمل على دمج الالجاين الفلسدطينيين فدي اقتصداديات 

الددى جانددب تقددديم الخدددمات اإلغاليددة لهددم، مددا  –ولنهددع خطددين لخددرين تحددت جلمددة دمددج  -المنطقددة 
 دة لهم.يعني عمليا  توطينهم في الدول المهيفة وبأن ال عو 

أمدددا علدددى المسدددتوى السياسدددي فالجريمدددة بحدددق الفلسدددطينيين ارتكبدددت فدددي وضدددح النهدددار وعلدددى ر وس 
تدددددداريخ  181األمددددددهاد، حددددددين أنشددددددأت األمددددددم المتحدددددددة إسددددددرائيل فددددددوق أرض فلسددددددطين، وفقددددددا  للقددددددرار 

في انتهاك صار  لحق الشدعب الفلسدطيني فدي تقريدر مصديره، وبالتدالي التسدبب بتشدريد  29/11/1947
ألف فلسطيني تحولوا إلى الجاين، إذ ال يحق لألمم المتحدة أن ُتنِش  دولدة جديددة، أو أن ُتليدي  935

دولدددة قائمدددة مدددن دون استشدددارة أصدددحام األرض األصدددليين، فقدددد أوصدددى القدددرار بتقسددديم فلسدددطين إلدددى 
ى فدددي المادددة، وأن تبقددد 55،47فدددي المادددة، وأخدددرى يهوديدددة بنسدددبة  42،88دولتدددين: واحددددة عربيدددة بنسدددبة 

 78فدي المادة، إال أن االحدتالل أتدى علدى  0،65مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة 
 ، وسكتت المنظمة الدولية سكوت الموافقة والدعم.1948في الماة من أرض فلسطين في العام 

نشدات بنداء  التدي أُ « لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين»أفرغت الجمعية العامة لألمم المتحدة محتوى 
الددذي أكددد حددق العددودة لالجاددين الفلسددطينيين والتعددويض  11/12/1948تدداريخ  194علددى مقدمددة القددرار 

واسددتعادة الممتلكددات، وتددم تشددكيل لجنددة مددن فرنسددا والواليددات المتحدددة وترجيددا، علددى أن تهددع اللجنددة 
 ي وال يزال.لليات تطبيق القرار، لكن اللجنة تعطل دورها منذ منتصف خمسينات القرن الماض

، وقدددد 194بقيدددت الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة تصدددّوت لمصدددلحة تطبيدددق القدددرار  1994حتدددى العدددام 
مددددرة، لكددددن بعددددد االعتددددراف المتبددددادل بددددين منظمددددة التحريددددر  134وصددددل عدددددد مددددرات التصددددويت الددددى 

السياسدي تم توقيف التصويت، ال بل توقف التدداول  1993الفلسطينية وإسرائيل وفق اتفاق أوسلو عام 
 للقرار في المنظمة الدولية، وعمليا  هي محاولة أخرى لتفري  القرار من أهميته على المدى البعيد.

ال تدددزال المنظمدددة الدوليدددة ومندددذ التأسددديس تخهدددع للعبدددة مدددوازين القدددوى وسياسدددة الكيدددل بمكيدددالين فدددي 
لدوليدة هدو لألقويداء التعاطي مدع قهدية الالجادين وحقهدم فدي العدودة. وبددا واضدحا  أن ملعدب السداحة ا

فقدددط، وبالتدددالي لددددن يكدددون هنددداك إنصدددداف وعددددل النتدددزاا الحقددددوق أو تكريسدددها إال إذا امتلددد  الشددددعب 
الفلسددطيني والعربددي واإلسددالمي مددع أحددرار العددالم مددن القددوة مددا يمّكددنهم مددن صددناعة ضدديط مددسلر فددي 
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السدددتمرار فدددي سياسدددة المنظمدددة الدوليدددة، وإال سددديبقى الملعدددب سددداحة مفتوحدددة لالعدددب واحدددد وبالتدددالي ا
 الهيمنة واإللياء والالإنصاف.

 16/7/2017الحياة، لندن، 
 

 المصالحة الفلسطينية؟ يعرقلون لماذا  .44
 رمزي نادر 
سيل من التحليالت واألخبار المتداولة عبدر الشدبكة العنكبوتيدة، يتحددو عدن تحدذيرات وتكهندات حدول 

ه التسددريبات أن معظمهددا منسددوم إلددى فصددل غددزة وتددوطين الفلسددطينيين فددي سدديناء. والالفددت فددي هددذ
مصددادر عبريددة بييددة تهددليل القددارئ واسددتيالل عدددم متابعددة بعهددهم مددا يصدددر عددن إعددالم االحددتالل. 

في المادة مدن هدذه التسدريبات ال صدلة لهدا  90والمتابع الجيد لهذا النوا من اإلعالم يعلم أن أكثر من 
يددرا  مددن جانددب أي طددرف يددود تهددليل الددرأي بدددعالم االحددتالل ولددم تخددرق عندده، وهددو أسددلوم منددتهج أخ

العام فيلجأ الى حيلدة الترجمدات والنقدل عدن اإلعدالم العبدري. وهندا ال أبدرئ إعدالم العددو أبددا  مدن لعبدة 
التهدددليل وخلدددط األوراق التدددي يحترفهدددا، لكدددن جيدددف لندددا أن نقدددرأ المشدددهد مدددن خدددالل هدددذا السددديل مدددن 

خصوصا  والوطن عموما ، مدع مدا يجدرى فدي المحديط  التسريبات وربطه بالواقع المعيش في قطاا غزة
 ومحاولة خلق فزاعة جديدة وربطها بمحمد دحالن.

بداية، إن أي تسريب إعالمدي لده غدرض، وقدد يكدون أحدد هدذه األهدداف هدو قيداس رد فعدل الشدارا أو 
تييرات تهياته لمرحلة ما، وهذا ميء ال ننكره، بل على العكس يجب أن يعطى أهمية ألناء متابعة الم

والبدائل على سائر الخيارات األخدرى، ال سديما أن مدا يجدرى فدي سديناء مدن عمليدة إفدرام مبرمجدة مدن 
خددالل تنظيمددات مسددلحة مشددبوهة النسدددب وعبدد  دول فددي هددذه البقعدددة مددن األرض التددي تجتمددع فيهدددا 

ي قدد تترتدب أجهزة استخبارات دولية، لكل منهدا أجنددتها الخاصدة، يددفع الدى التنبده لحسدام النتدائج التد
 عما يجرى والى التأمل بشكل معمق بماذا يجب العمل.

وليست أيها  زيارة ترامب المنطقة بعيدة أو منفصلة عن هذه التسريبات، وما تبع الزيارة من متييدرات 
اإلسرائيلي الدذي تقدزم فدي  -إقليمية، وما سبقها من وعود عريهة بديجاد حل تاريخي للصراا العربي 

اإلسددرائيلي، ومددا  -لعربددي والخطددام الرسددمي واإلعالمددي ليصددبح الصددراا الفلسددطيني الددوعي الجمعددي ا
تبعها من تراجدع واضدح عدن هدذه الوعدود بعدد زيدارة بيدت لحدم واسدرائيل والتحدول فدي ليدة الخطدام مدع 
الددرئيس محمددود عبدداس والسددلطة الفلسدددطينية والهدديط عليهمددا باتجدداه أخدددذ إجددراءات اكثددر تطرفددا  فدددي 

منها األسرى والشهداء، من دون إعطاء أي إمارة إيجابية الى نية إدارة ترامب ممارسة ملفات وطنية، 
 أي ضيط على إسرائيل التي بامرت استكمال مشروعها االستيطاني.
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وفي إطار هدذه العاصدفة مدن التسدريبات واإلربداك اإلعالمدي والسياسدي وفدي ظدل حالدة العجدز العربدي 
التدي ضدربت البلدددان العربيدة فددي مدا أطلدق عليدده الربيدع العربددي، واالنشديال الدذاتي بعددد حالدة الفوضددى 

هل ما زال خيار الحرم على غدزة قائمدا  وبهدذه الوحشدية التدي يدتم التسدويق لهدا؟ وهدل هدذا الخيدار هدو 
 تهديد لنا وحدنا أم أنه تهديد أيها  للطرف ا خر؟

ه فدي جدل لحظدة، فهدي مدع رضداها نعم إن خيار الحرم لم يكن يومدا  بعيددا ، ودولدة االحدتالل تسدتعد لد
الكامدل عدن الواقددع الحدالي للشدعب الفلسددطيني، مدن حالددة انقسدام سياسدي ووطنددي واجتمداعي، ال تددأمن 
جانددب الفصددائل الفلسددطينية الرابهددة خلددف حدددودها، لددذل  تسددعى لتحييدددها، إمددا بددالحرم وإمددا باتفدداق 

يربيدة مدا لدم يشدمل غدزة، وهدي ليسدت سياسي، مع إدراكها أن ال قيمة ألي اتفاق سياسي فدي الهدفة ال
لديها الرغبة في نقل حالة غزة الى الهفة اليربية بخطأ في الحسابات، جما حدو فدي غدزة، بسدماحها 

والفصائل ذات األيديولوجية الدينية بالتمدد علدى حسدام التيدار الدوطني لهدرم هدذا « حماس»لحرجة 
ا جدان مدأموال  دخدول الحالدة الفلسدطينية فدي صدراا التيار واالنتقال الدى المرحلدة الثانيدة مدن الخطدة، جمد

ذاتي طويل األمد، وهو ما حدو بالمناسبة، لكن ليس بالكيفية نفسها التي أرادها االحتالل، لدذل  فددن 
 مصلحتها الحفا  على الواقع الحالي ما أمكن.

ا حددو فدي عندما يكون الخطر أكبر من االختالف يجب إعالء المصدلحة العامدة علدى األندا، وهدذا مد
دحددالن، فكددل طددرف جانددت لدده ر يتدده وحسدداباته للواقددع، عددالوة عددن المكامددفة والقددراءة  -لقدداء السددنوار

الدقيقددة للمرحلددة واألخطددار التددي باتددت تدددق بددام غددزة وتتجدداوز الوضددع اإلنسدداني، وإن جددان هددو الشددق 
وأيدددديولوجيا  المعلدددن وواحددددا  مدددن األسدددبام الدافعدددة لتعجيدددل التالقدددي علدددى رغدددم االخدددتالف فدددي مدددنهج

 الطرفين.
الحاليدة، عوامدل سداهمت « حمداس»قد تكون التييرات التي حدلت في اإلقليم، إضافة الدى تييدر قيدادة 

فدددي إخدددراق هدددذه التفاهمدددات الدددى الندددور، لكدددن مدددا ال يدددود إدراكددده بعهدددهم أو يتعمدددد تجاهلددده، أن هدددذه 
ات السدلطة الفلسدطينية تجداه سدكان التفاهمات ما هي إال نتيجة تراكمات سابقة خلقها واقع غزة وإجراء

غزة بممارسة ظلم متدواتر مدن دون إيجداد رغبدة حقيقيدة لتيييدر هدذا الواقدع، واألهدم مدن ذلد  هدو الددور 
المصري الدذي بدات مقتنعدا  اكثدر مدن أي وقدت مهدى بدأن مشدكالت غدزة لدن يحلهدا غيدر أبنائهدا، وأن 

يعنددددا يددددرك أن السياسدددة تددددار بليددددة المصدددلحة العليدددا المصدددرية تكمدددن فددددي غدددزة ولددديس خارجهدددا، وجم
المصالح وليس العواطف. لماذا ال يكون العكس أن هذه التفاهمات هي لقطع الطريق على هذا الندوا 
مدددن المخططدددات المشدددبوهة وإعدددادة الدددزخم للقهدددية الوطنيدددة، مدددن خدددالل حالدددة مدددن التكامدددل بدددين الكدددل 

عظدم مقددرات مددعبنا الوطنيدة، مدن خددالل الفلسدطيني، عوضدا  عدن التنددازا الدذي جدان وال يددزال يسدتنفد م
االمدتيال بالدذات علدى حسدام قهدايانا الوطنيدة، حتدى ولدو مدن بدام المناكفدة أحياندا ، ومدا هدو األسدوأ 
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الذي قد يجنيه الفلسطينيون من خالل هذه التفاهمات بعد أن وصلوا إلى قعر البار والمسوا طينه، وال 
فسدديرا  للهلددع الددذي أصددام بعهددهم ومددا صدداحبه مددن يوجددد أي حددراك جدددي إلنقدداذ الموقددف. ال أجددد ت

محاوالت إرباك وتشويه ودعاية سلبية، بهدف قلب الطاولة على حالة األمل التي صاحبت التفاهمات 
لددى الشددعب الفلسددطيني ومبارجتدده لهددا، وإدراكدده أن السددفينة قددد أقلعددت بجهددد قددادة مددجعان لددديهم الجددرأة 

 قيقية ستصل جل الوطن.على تحري  الراكد والمهي في مصالحة ح
 16/7/2017الحياة، لندن، 
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 عبد الرحمنسعد أد. 
أن ينجدو طفدل أبكدم مدن بلددة بيدت فوريد  مدرق مديندة ندابلس مدمال الهدفة المحتلدة ” عاديدا“بات أمرا 

أرادوا حرقددده! وأصدددبح أمدددرا ” مسدددتوطنين“مدددن مدددوت محقدددق بعدددد خطفددده وتعذيبددده علدددى يدددد مسدددتعمرين/ 
إطارات مرجبات ويخطون معارات معادية على جدران ” مستوطنون “أن يعطب مستعمرون/ ” طبيعيا“

الكنائس والمساجد، وأن يطلقوا قطعان خنازيرهم إلتالف حقول قمح ومعير الفلسطينيين! وأصبح أمرا 
أن يقدددم جنددود ” مألوفددا“بددات أمددرا  طفددال  فلسددطينيا ويلددوذ بددالفرار! بددل” مسددتوطن“أن يدددهس ” روتينيددا“

االحددتالل علددى اغتيددال أطفددال وفتيددان فلسددطين بدددم بددارد بددزعم حملهددم السددكين، وغيددر ذلدد  الكثيددر مددن 
طالما أن األمر ” الطبيعي”و” العادي“المقارفات/ الجرائم ضد الفلسطينيين. وجل هذا يدخل في نطاق 

 هم ضد مسلمين ومسيحيين عرم!يتعلق بيهود إسرائيليين متطرفين يمارسون مقارفات
أن تمدارس الحكومدة/ الكنيسدت/ األحدزام الحاكمدة فدي ” غيدر طبيعدي”و” غيدر عدادي“غير أن ما هدو 

مقارفددات ضددد يهددود إسددرائيليين يختلفددون معهددم فددي السياسددة، رغددم أن الدولددة الصددهيونية فددي ” إسددرائيل“
بتدة لبقائهدا. وهدا إن هدذه الفامدية وذلد  فلسطين قد قامت على الفامية واإلرهام واتخذته اسدتراتيجية لا

اإلرهدددام يطدددال يهدددود إسدددرائيل بعدددد أن طدددال عدددرم فلسدددطين وغيدددرهم. ويدددأتي هدددذا التطدددور )بددداألحرى، 
التددددهور( بعدددد أن أكددددت اسدددتطالعات الدددرأي العدددام االسدددرائيلي فدددي ا وندددة األخيدددرة أن العقيدة/الدياندددة 

قيدددة القوميددة المتعصددبة جددذل ( أضددحت المحددرك اليهوديددة، الميرقددة فددي ضدديق األفددق والتعصددب، )والع
إلسددرائيل تليهددا المصددالح السياسددية. وهددذا جلدده لددم يكددن مسددتبعدا، فدسددرائيل، القائمددة علددى منطددق القددوة 

، فقددددت قددددرتها علدددى التحدددول الدددى دولدددة ديموقراطيدددة ويهوديدددة ”االسدددتيطان“والعنصدددرية واالسدددتعمار/ 
 ومحتلة... في لن معا.
” بددددانس بددددوليتيكس“العددددام أجرتدددده قندددداة التلفددددزة فددددي الكنيسددددت بواسددددطة معهددددد  أظهددددر اسددددتطالا للددددرأي

” المدوندة األخالقيدة“من اإلسدرائيليين يسيددون وليقدة  %58“المتخص  في مسون االستطالعات، أن 
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التددي وضددعها البروفسددور )لسددا جشددير( بندداء علددى طلددب وزيددر التربيددة والتعلدديم )نفتددالي بينددت( رئدديس 
متعصددددب حتددددى النخدددداا، وتددددن  علددددى أندددده ال يجددددوز للمحاضددددرين األكدددداديميين ، ال”البيددددت اليهددددودي“

)اإلسرائيليين( التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام طلبتهم إاّل إذا تطلبت المواد الدراسية ذلد ، 
محاضر في الجامعات اإلسدرائيلية عريهدة يعلندون فيهدا  1000وقد وقع نحو ”. يعارضونها %34وأن 

هددل الوليقددة. وقددد توالددت ردود الفعددل الرافهددة والمسددتهجنة مددن قبددل العلمددانيين واللبددراليين التددزامهم بتجا
اإلسرائيليين )اليهود والعرم( حي  مّبه عهو الكنيست/البرلمان اإلسرائيلي )عدوفر مديلح( مدن حدزم 

( ، فيمدا أكدد عهدو الكنيسدت )أريايدل مارغليدت”مكل من أمكال مدرطة األفكدار“بأنها ” يوجد مستقبل“
الهدددددددف الوحيددددددد هددددددو إسددددددكات األصددددددوات النقديددددددة وإخافددددددة “أن ” المعسددددددكر الصددددددهيوني“مددددددن حددددددزم 
” المدونددة“إنهددا )أي ” المعسددكر الصددهيوني“واعتبددرت عهددو الكنيسددت )تسدديبي ليفنددي( ”. المحاضددرين
غيدر أخالقيدة وتشدكل خطدوة أخددرى مدن طدرف الحكومدة اإلسدرائيلية إلسدكات أي خطددام “لنفدة الدذجر( 
بلشدفية “إلدى أنهدا مدوندة ” رئيسة حزم ميدرتس“وأمارت عهو الكنيست )زهافا غالاون( ”. وحرية فكر

 ”.تقوض التربية على الديمقراطية والتعددية
دا يدسرق الدولدة  على صعيد مختلف لكنه مدتمم، المنظمدات اليسدارية اإلسدرائيلية التدي باتدت تمثدل جابوس 

علدى فهدح ” كسدر الصدمت”و” بتسديلم“ الصهيونية حيد  دأبدت هدذه المنظمدات وعلدى رأسدها منظمتدي
جدددرائم االحدددتالل اإلسدددرائيلي فدددي المجتمدددع الفلسدددطيني، مدددن تجددداوزات إسدددرائيلية وإفدددرا  فدددي اسدددتخدام 
السالح والذخيرة الحية، وانتهاكات صارخة وتجاهل تام لحياة الفلسطينيين البشر ولحقوقهم األساسدية، 

ينيين بال مبرر وسبب واضح. ومسخرا، أكد )نتنياهو( والمهايقات اليومية والمستمرة للمواطنين الفلسط
أن الحكومة سوف تقدم مشروا قانون جديد يحدد حجدم التمويدل المسدموح بده لجمعيدات إسدرائيلية )يدتم 
تصددنيفها علددى أنهددا يسددارية( مددن طددرف الحكومددات األجنبيددة، وهددو الددذي طالمددا اتهددم تلدد  الحكومددات 

 جيش اإلسرائيلي.بتجاوز الخطو  الحمراء والتجسس على ال
)يتسدحاق هرتسدوم( ” المعسدكر الصدهيوني“في السياق، حذر زعيم المعارضة اإلسرائيلية وزعديم حدزم 

إسدرائيل تتجده نحدو الفامدية، ومصديرها جدولدة ديموقراطيدة علدى المحد . ينبيدي “حتى قبل أيام، قائال: 
ل إلددى جتلدة سياسددية جبيددرة علدى جددل مدن يقلددق علدى مصددير الدولدة، ويددود منددع الفامدية أن يدددعم االنتقدا

وهددو )أي هرتسددوم( هنددا يتحدددو عددن مسدداعي تشددكيل ائددتالف جديددد، يميددل نحددو اليسددار، ”. ومعتدلددة
الستبدال االئتالف اليميني الحاكم األكثر تطرفا في تاريخ الحكومات اإلسرائيلية، الذي يقوده نتنياهو. 

طيرا في إسرائيل حي  أوردت تقدول ما تراه مسمرا خ” جروزاليم بوست“ومن جهتها، أوضحت صحيفة 
الحكومة الحاليدة تهددد الفندانين وقهداة المحكمدة العليدا، وتهددد الصدحفيين وتطدردهم. األكداديميون “أن 

في السياق، يقدول الكاتدب اإلسدرائيلي )أوري ”. واألساتذة يتعرضون حاليا  للتهديد ويخشون فتح أفواههم
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ي. فهدو غيدر قابدل لالصدالح. جدل الددعوات والمحداوالت ال يمكن إصدالح اليمدين اإلسدرائيل“مسياف(: 
الصدددالحه مالهدددا الفشدددل. فمدددن اللحظدددة التدددي عقدددد فيهدددا اليمدددين اإلسدددرائيلي حلفدددا ظالميدددا مدددع الفامدددية 

أقددول لمدن يتمنددون إصدالح اليمددين ومدفاءه: هددذا لدن يحصددل فددي “وتدابع: ”. والشدعبوية، لدديس لده عددالق
ين المحلدي علدى أسداس القوميدة المتطرفدة الدينيدة بدل وأحياندا إسرائيل لعدة أسبام أهمها هو لبدات اليمد

المسيحانية. ولمدن يختدار أن يواصدل العديش هندا )إسدرائيل( ال يوجدد لده تدرف اليدأس. ال معندى حقيقيدا 
 ”.اليميني )القومي والديني( اإلسرائيلي!” للوجود )في إسرائيل( دون مقاومة الظالم والشر
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