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 5 لمقدسات في القدساطالب بحماية األقصى و يالمجلس الوطني الفلسطيني   3.
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 11 في لبنان تدين إجراءات االحتالل في "األقصى" التحرير فصائل منظمة  17.
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 13 سرايا القدس تنعى أحد مؤسسيها  19.
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  :األرض، الشعب
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 19 بالضفة للقضية انحيازه ثمن يدفع الصحفي: عدنان خضر  30.
 20 "االحتالل بوابات" عبر األقصى دخول يرفضون األوقاف موظفو  31.
 20   عنه الدفاع يستوجب" حقيقي خطر" في المسجد: "األقصى" مدير  32.
 21 علماء والدعاة تضامنا مع المسجد األقصىوقفة لل :غزة  33.
 22  اليوم صباح األقصى المسجد باحات اليهود يقتحمون المستوطنون  34.
 22 األقصى ساحات في مجددا   األذان صوت سماعهم لدى المقدسيون تفاعل هكذا  35.
 22 القائم الوضع في تغيير أي مع التعامل في حاسم فلسطيني رفض :األقصى  36.
 23 إليه دخولهم حظر" األقصى" حراس من عددا   يبلغ االحتالل  37.
 23 يونس خان بحر قبالة صيادين تصيب االحتالل بحرية  38.
 23 السلطة استدعاءات لتجاهل تدعو حقوقية مؤسسة  39.
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 25 ستظل السبب في إشعال نار االنتقام "إسرائيل"الطراونة: جرائم   44.

 26 نائب أردني: إجراءات االحتالل في األقصى نذير خطر تهدد الوصاية عليه  45.

 26 إلى مستوى أحداث األقصى "اإلصالح النيابية": الموقف الرسمي لم يرتق    46.

 27 غالق المسجد األقصىبإ تنديدا   النقابات المهنية تنفذ اعتصاما    47.
 

  لبنان: 
 27 "األقصى"مفتي الجمهورية اللبنانية يدعو إلى فك الحصار عن   48.

 
  عربي، إسالمي:

 28 "إسرائيل" تهدد ال األمريكية السعودية األسلحة إسرائيلية: صفقة مجلة  49.

 29 العرب من "إسرائيل" حلفاء عن تكشف تايمز" "نيويورك  50.

 29 الحمر اإلسرائيلي العدو خطوط إزالة علينا: الكويتي األمة مجلس رئيس  51.

 30 األقصى المسجد في اإلسرائيلي تدين إجراءات االحتالل ماليزيا  52.
 

  دولي:
 30 الدولتين اإلسرائيلية من أجل حل   -ماكرون يدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية   53.
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 31 مسؤولية فرنسا عن حملة "فال ديف" ويدعو لمحاربة "معاداة الصهيونية" لنتنياهو ماكرون يؤكد  54.

 31 زيارة نتنياهو إلى فرنسا احتجاجات في باريس ضد    55.

 32 على األراضي المحتلة "إسرائيل"هيئة رسمية في كندا توصي بعدم االعتراف بسيادة   56.
 

  : تطورات األزمة القطرية
 32  قع قطريةمواالمخابرات األمريكية يؤكدون قرصنة اإلمارات لب"واشنطن بوست": مسؤولون   57.
 32 .. وفرنسا تتعامل بحذر مع األزمةالكويت وواشنطن تأمالن بتسوية األزمة القطرية"الحياة":   58.
 33 ومراقبة دولية في قطر إقليميا   اإلمارات تريد حال  قرقاش:   59.
 34 تمتد لسنوات قد : مقاطعة قطر"إيكونوميست"  60.
لى الدوحةالدول المحاصرة سفراء   61.  34 يؤكدون القيام بتأمين عبور الطائرات األجنبية من وا 
 34 ن بين البحرية القطرية ونظيرتها البريطانيةي  انطالق تمرين    62.

 
  : مختارات

 35 الرؤساء بين األدنى ترامب شعبية  63.
 

  حوارات ومقاالت:
 37 حنا عيسى... وما القدس إال قضية من قضايا اإلعالم  64.
 42 د. مصطفى البرغوثي... وتريد بيعنا مياه البحر مياهنا،بالمئة من  87إسرائيل تستولي على   65.
 44 ماجد الّشيخ... الخديعة الكبرى وسراب الصفقة  66.
 45 سمدار بيري.... الحظر.. الوضع متفجر  67.

 
 46 :كاريكاتير

*** 
 

بطين في ساحات المرا االحتالل تعتدي على قواتو  اإللكترونية لبواباتل رفضا   األقصى قرب صلوات .1
 المسجد

 األسباط باب ساحة في المرابطين على األحد مساء اإلسرائيلي االحتالل قوات وكاالت: اعتدت
 قامت التي اإللكترونية البوابات من األقصى المسجد دخول رفضهم من ساعات بعد منها، وطردتهم
 .يليةاإلسرائ اإلجراءات رفضها الفلسطينية الحكومة أعلنت حين في بتركيبها،
 عليهم االعتداء جراء أصيبوا فلسطينيين عدة إن سمري نجوان القدس في الجزيرة مراسلة وقالت

 .األسباط باب ساحة عن أبعدتهم التي االحتالل قوات قبل من بالضرب
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 لبعض الحماية بتوفير اإلسرائيلية الشرطة قامت عندما الساحة في اندلعت مواجهات أن وأضافت
 .األقصى المسجد القتحام حضرن اللواتي يلياتاإلسرائ المستوطنات

 االحتالل قوات وأن ذلك، على احتجوا األسباط ساحة في المرابطين أن إلى الجزيرة مراسلة وأشارت
 أن إلى ولفتت والتكبير، بالهتاف بدؤوا عندما الساحة من بطردهم وقامت بالضرب عليهم اعتدت
 منذ والمرابطين المصلين لطرد الخطوة بهذه قامت اإلسرائيلية الشرطة تكون أن يرجح من هناك
 .اليوم هذا ظهيرة

 17/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 األقصى بحق   "إسرائيل"القيادة الفلسطينية وكافة المؤسسات المقدسية ترفض إجراءات  :العالول .2
ي رام هللا لإلعالن عن انتهى ف موسعا   فلسطينيا   قالت مراسلة الجزيرة إن اجتماعا   :وكاالتوال ،الجزيرة

إن  ،نائب رئيس حركة فتح ،وقال محمود العالول .في المسجد األقصى رفض اإلجراءات اإلسرائيلية
 المسجد األقصى. القيادة الفلسطينية وكافة المؤسسات المقدسية ترفض اإلجراءات اإلسرائيلية بحقّ 

رؤساء األجهزة األمنية ومدير قيادات في الحركة و  خالل اجتماع عقد في رام هللا ضمّ ، وأضاف
أن  ،المسجد األقصى ومفتي فلسطين وممثلين عن الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصاالت مكثفة مع كافة األطراف الدولية من أجل إنهاء 
طة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد بأنها تسعى لتحقيق خ "إسرائيل"واتهم العالول  هذه اإلجراءات.

 األقصى، حيث استغلت عملية القدس األخيرة من أجل الشروع بمخططها.
 17/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لمقدسات في القدساطالب بحماية األقصى و يالمجلس الوطني الفلسطيني  .3

ي من "محاوالت االحتالل حذر المجلس الوطني الفلسطين: نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي - انعمّ 
ضرورة "إنهاء االحتالل ووقف اعتداءاته  لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف"، مؤكدا  

المقدسات الدينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة على أرضه". وطالب "بحماية  ضدّ 
فشال محاوالته للسيطرة عليه ، وتوفير الحماية للمقدسات المسجد األقصى من عدوان االحتالل وا 

اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ورفض إجراءات االحتالل التهويدية بحقها، باعتبارها 
 ".1967جزءا  من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 17/7/2017 ،الغد، عم ان
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 : إجراءات االحتالل في القدس واألقصى باطلة والغيةالفلسطينية الحكومة .4
في مدينة القدس  اإلسرائيليأن كل ما تقوم به سلطات االحتالل  الفلسطينيةحكومة الأكدت  :رام هللا

 المحتلة وفي القلب منها المسجد األقصى المبارك، إجراءات احتاللية باطلة والغية وتعتبر مساسا  
البة بتدخل وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المط بقدسية المسجد األقصى.

سالميدولي وعربي  عاجل لوقف إجراءات االحتالل المرفوضة، التي ال تتوافق مع واقع وطبيعة  وا 
تلك التي  أو األرضأي خطوات يتخذها االحتالل على  أنوأضاف  وسمات وتاريخ مدينة القدس.

 ية والجائرة.االحتاللية التعسف اإلجراءاتيسميها )قوانين( وغير ذلك، باطلة والغية وتعتبر ضمن 
وجدد مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية 

دانةواإلسالمية برفض  االحتاللية في مدينة القدس، خاصة في المسجد األقصى،  اإلجراءات وا 
 التعسفية.  إجراءاتهاوالتحرك الفعلي والسريع إلجبار حكومة االحتالل على وقف 

 16/7/2017 ،الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك
 

 االنتقاص من السيادة الفلسطينية عليهبولن نسمح  تنااألقصى جزء من عقيد :ادعيسيوسف  .5
قال وزير األوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، إن السلطة الفلسطينية لن : كفاح زبون - رام هللا

: "األقصى جزء من عقيدة المسلمين ولن نسمح تسمح بالمس بسيادة المسجد األقصى. وأضاف
 لحكومة االحتالل بالعبث فيه واالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليه".

وحذر ادعيس من أن "الممارسات االحتاللية المسعورة في المسجد األقصى، تنوي تغيير الوضع 
الحالي للمسجد  القائم في المسجد األقصى، عبر مبررات وأالعيب مكشوفة الستنساخ الواقع

اإلبراهيمي، من تقسيم زماني ومكاني للمسجد األقصى، وتحكم بالداخلين إليه من المسلمين الراغبين 
في الصالة فيه، مع ما في هذه اإلجراءات من مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية والقيم 

 ى أماكن العبادة الخاصة بهم".األخالقية التي تتيح المجال لحرية العبادة للمؤمنين في الوصول إل
وطالب ادعيس المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والثقافية، بضرورة العمل بشكل عاجل، لوقف 

 االعتداء اإلسرائيلي على المسجد األقصى، ومنع أي تغيير للوضع القائم فيه. 
 17/7/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل لممارساته غير المسبوقة تجاه األقصى إلى فرض عقوبات ضد   يدعو البرغوثيمصطفى  .6

دعا األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، : نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي - انعمّ 
مصطفى البرغوثي، إلى "فرض عقوبات فورية ضد االحتالل اإلسرائيلي لممارساته غير المسبوقة 
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ولفت إلى "مخططات االحتالل  وأهلها الفلسطينيين". تجاه المسجد األقصى وبحق مدينة القدس
لألقصى والبلدة القديمة في القدس دون  إغالقهلتقسيم وتهويد المسجد األقصى"، معتبرا  أن "تجاوز 

عواقب فإنه لن يتردد في تكرار الجريمة وتصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد والعمل على تقسيمه 
 الخليل". في اإلبراهيميكما فعل بالحرم 

 17/7/2017 ،الغد، عم ان
 

 اللواء ضميري: حكومة االحتالل تفتح بوابة الصراع الديني .7
ن أأكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان ضميري  :رام هللا

إجراءاتها القمعية المتطرفة تفتح بوابة الصراع والحرب الدينية بتصعيد  اإلسرائيليحكومة االحتالل 
بحق المقدسيين ومدينة القدس والمسجد األقصى وتقييد حرية العبادة وهدم البيوت والمنشآت واستباحة 

ترى أن  "إسرائيل" أنفي تصريح صحفي له يوم األحد،  وأضافاألماكن المقدسة في فلسطين. 
رم اإلبراهيمي في الخليل بعد كما فعلت في الح ومكانيا   الوقت مناسب لتقسيم المسجد األقصى زمانيا  

على أن القيادة  مجزرة الحرم التي نفذها المجرم جولد شتاين بحق المصلين منذ فترة طويلة، مؤكدا  
من جر المنطقة إلى صراع ديني مدمر، وقال: إن إصرار حكومة  "إسرائيل"الفلسطينية طالما حذرت 

ريعة خرافة الهيكل هي الركيزة األساسية التطرف في إسرائيل على السيطرة على المسجد األقصى بذ
 إشعاله.  إلىللصراع الديني الذي سعى التطرف واإلرهاب اليهودي 

 16/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : عباس يواصل ضغوطه على حماس"اليومإسرائيل " .8
لسلطة الفلسطينية محمود عباس قال أريئيل شميدبيرغ الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس ا

حركة حماس، وحذر قطاع غزة من دخول مرحلة جديدة من تدهور الوضع  يواصل معركته ضدّ 
  اإلنساني.

وأضاف أن التقديرات األمنية اإلسرائيلية تتزايد بأن عباس يرى أن حماس تعاني حالة ضعف، مما 
يناريو الكابوس بالنسبة لها بأن يخرج يدفعه لزيادة ممارسة الضغط عليها، ويجعلها تتخوف من الس

  الفلسطينيون للشوارع، مما يعرض سلطتها للخطر.
 ذاتها. "إسرائيل"وحذر من أن زيادة األزمة اإلنسانية والمعيشية في غزة تحمل مخاطر على أمن 
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وكشف شميدبيرغ النقاب عن أن حماس تقدمت بطلب إلى مصر للعمل على أراضيها، أو فتح معبر 
مكين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للدخول والخروج من قطاع غزة بأريحية، رفح لت

 لكن هذين الطلبين قوبال برفض قاطع من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 17/7/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

  
 تقاعد المبكرألف عسكري لل 11حالة إالسلطة بدأت فعليا  بتطبيق قرار  :في غزة نموظفيالنقيب  .9

فعليا   نه تمّ أفي قطاع غزة عارف أبو جراد  الفلسطينية نقيب موظفي السلطة : أكدغزة/ خاص سما
جراد في تصريحات لـ"سما"  أبو وأوضح التقاعد المبكر. إلىموظف عسكري  ألف 11 قرابة الـ إحالة

 بحقهم. اإلجراءاتيذ مجموعات في دائرة هيئة التقاعد للبدء في تنف إلىتقسيمهم  اآلنانه يتم 
 16/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

  
 تواصل حملة االستدعاءات في غزة والضفة .01

رام هللا: تصاعدت حملة االستدعاءات التي تقوم بها أجهزة أمن حماس في غزة، وأجهزة أمن السلطة 
أمس  في الضفة الغربية، للنشطاء والصحافيين في شقي فلسطين، فقد استدعت أجهزة أمن حماس

الصحافيين نصر أبو فول وهو مريض بالسرطان وصالح أبو صالح، وقبلهما الكاتب عبد هللا أبو 
شرخ ورسام الكاريكاتير إسماعيل البزم، والنشطاء سليمان العجوري وعمرو أبو ندى ووسام 

 المجدالوي وفارس أبو وردة وعاطف ورش أغا ورائد الكيالني.
األجهزة األمنية كال من الصحافية نائلة خليل من نابلس،  أما في الضفة الغربية فقد استدعت

والصحافيين علي عبيدات وراما يوسف من القدس ومحمد عوض، واحتجزت الصحافي في شبكة قدس 
اإلخبارية عبد المحسن شاللدة من الخليل، واعتقلت الصحافي إسالم سالم، قبل أن تتدخل نقابة 

عام ومحاميها وتلغي كافة االستدعاءات وتنجح في اإلفراج عن الصحافيين الفلسطينيين عبر النائب ال
 شاللدة وسالم.

 17/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 تنفي دخول وفد أمني مصري إلى غزة الفلسطينيةداخلية ال .00
ما ُيتداول في وسائل اإلعالم حول دخول وفد أمني  الفلسطينية نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريح مقتضب: " ال  غزة. قطاع إلىمصري 
 صحة لما يتردد حول دخول وفد أمني مصري لغزة".
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 .وكانت وسائل إعالم محلية قد نشرت أن وفدا  أمنيا  مصريا  دخل غزة عبر معبر رفح البري
 16/7/2017 ،الين أونفلسطين 

 
 والفلسطينيون جزء منها ..ام والطريق الصينيةمبادرة الحز  : نثمن عاليا  عباس .02

، على أهمية مبادرة الحزام 16/7/2017 يوم األحد ،شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس :رام هللا
بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا  2013والطريق التي اقترحتها الصين عام 
فريقيا على طول مسارات التجارة في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"،  عباسوقال  القديمة. وا 

"إننا نثمن عاليا مبادرة الرئيس شي جين بينغ من أجل التنمية والشراكة واالزدهار للجميع، ونحن في 
وأضاف الرئيس أنه سيناقش خالل زيارته المرتقبة إلى الصين "سبل  فلسطين جزء من هذه المبادرة".

 ي والثقافي، والبنية التحتية بيننا وبين الصين والدول المشاركة في الحزام والطريق".الربط االقتصاد
عن أمله بأن تسهم زيارته التي وصفها "بالهامة" إلى الصين في "تبادل الرأي حول  عباسكما أعرب 

في هذا  النظر والعنف"، الفتا   اإلرهابما يحدث في منطقة الشرق األوسط من أزمات، ومحاربة 
 لصدد إلى "الثقل السياسي واالقتصادي الهامين جدا للصين على المستوى اإلقليمي والدولي".ا

إن الموقف الفلسطيني "واضح وصريح وهو تحقيق سالم دائم وشامل قائم على مبدأ حل  عباسوقال 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  الدولتين المدعوم دوليا إلنهاء االحتالل وا 

 وشدد على تطبيق مبادرة السالم العربية.، "1967على حدود العام 
 16/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تبحث عن موطئ قدم في الجزائر"الشرق األوسط":  .03

عن ، إن حركة حماس تبحث "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: كفاح زبون - رام هللا
مــوطق قــدم لهــا فــي الجزائــر، مــن بــين خيــارات أخــرى مطروحــة، الســتيعاب قــادة الحركــة، بعــدما خــرج 

 معظمهم من العاصمة القطرية الدوحة، وتوزعوا في بلدان مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن الجزائر تلقت طلبا رسميا من الحركة، إلقامة مكتب تمثيلي لهـا فـي العاصـمة 

 من قادة الحركة، لكنها لم ترد على الطلب.الجزائر، واستضافة عدد 
وأكــدت المصــادر، أن الحركــة التــي يتــوزع قادتهــا اليــوم، بــين غــزة ولبنــان وماليزيــا وقطــر، ال تريــد أن 
تحصـر تواجــدها فــي بلــد واحــد، وتســعى إلــى توزيـع مســؤوليها وتخفيــف الضــغط عــن أي دولــة، بتواجــد 

سوريا وقطر، وتجربة أخرى في تركيا، ال تريد الحركـة عدد أقل من قادتها فيها. وأضافت، بعد تجربة 
تركيــز ثقلهـــا السياســـي فـــي أي بلــد عربـــي. لـــذلك اختـــارت أن يبقــى رئـــيس المكتـــب السياســـي للحركـــة، 
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إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حتى يصبح القطاع مركـز الثقـل لحمـاس، علـى أن يتـوزع بقيـة قادتهـا 
 عبء أو يدل على وجود تنظيم. في دول مختلفة، بحيث ال يشكل وجودهم أي

وكان سامي أبو زهري، وهو ناطق باسم حمـاس، يتواجـد حاليـا فـي الجزائـر، قـد أكـد رغبـة قيـادات فـي 
الحركة في اإلقامة هناك. وقد طلب من الجزائـر قبـل أشـهر عـدة، افتتـاح مكتـب للحركـة، وتواجـد قـادة 

 آخرين، لكنه لم يتلق ردا رسميا.
س تخطــط ألن يتواجــد أبــو زهــري بدايــة فــي الجزائــر، ويفتــتح مكتبــا للحركــة وقالــت المصــادر، إن حمــا

 هناك، ثم يلتحق به عدد من قادة حماس.
وبحســب أبــو زهــري، فــإن الحركــة تقــدمت بطلــب إلــى الســلطات الجزائريــة إلقامــة قــادة لهــا هنــاك، قبــل 

 وقت قليل من اندالع أزمة الخليج.
  17/7/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 حلول أزمات قطاع غزة تسعى إلفشال"التيار اإلصالحي" في فتح: أطراف برام هللا رئيس  .04

أكّد أسامة الفرا رئيس "التيار اإلصالحي" فـي حركـة فـتح،  وجـود جهـات : محمود هنية -الرسالة نت 
فشــالفــي رام هللا تســعى لتشــديد الخنــاق علــى غــزة  التفاهمــات التــي جــرت فــي القــاهرة لحــل أزمــات  وا 

 القطاع.
حلول أزمات غزة تصطدم بفريق رام هللا، وأن  األحد، إنوقال الفرا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، 

وجـود جهـد  إلـىبعض مستشاري الرئيس ال يعو خطورة ما يـتم اتخـاذه مـن إجـراءات ضـد غـزة، مشـيرا 
هـي جـزء مـن حكومـة رامـي الحمـد هللا  أن إلـىأي حلحلة الزمات غزة، مشـيرا  إلعاقةفي رام هللا يبذل 

 مسؤولية تحقيق االنقسام في غزة.
وأوضــح الفــرا أن حكومــة رامــي الحمــد هللا يجــب أن تــأت بحلــول الزمــات غــزة، ولكنهــا طيلــة الســنوات 

 الكهرباء في جنين لحلت في يوم واحد". أزمةالماضية لم تقدم أي رؤية، مضيفا: "لو كانت 
 16/7/2017الرسالة.نت، 

 
 بهة الشعبية: دكتاتورية عباس وتفرده سبب أزمات الوطناللجنة المركزية للجبعضو  .05

حّمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العلـيم دعنـا، رئـيس السـلطة : محمود هنية –الرسالة 
 محمود عباس مسؤولية األزمات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة.
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كــل الفصــائل مجمعــة تــدرك بــأن هنــاك تفــرد ا فــي إّن "" وقــال دعنــا فــي تصــريح خــاص بـــ"الرسالة نــت
القرار الفلسطيني أوجد دكتاتورية ممثلة في شخص الرئيس عبـاس، وهـي التـي جـرت الـويالت للشـعب 

 الفلسطيني، وفي القلب منه قطاع غزة".
جهـد ا وأضاف دعنا "عباس وفريقه لم يتوانوا عن تقديم كافة التنازالت لصالح االحتالل فيمـا لـم يـدخر 

 الوطني". اإلجماعللتنكيل بغزة وأهلها، وكل ذلك خارج 
وأكّد أن مجمل الحلول الزمات غزة توقفت عند مكتب الرئيس عباس، في وقت تأمل فيه الفصائل أن 

 يصلح حال المنظمة إلنهاء هذا التفرد.
 17/7/2017الرسالة.نت، 

 
 قاهرةيلتقي دحالن في ال الجهادحركة وفد من ": العربي الجديد" .06

قالت مصادر مصرية رسمية، مساء األحد، إن وفدا  من حركة الجهاد اإلسـالمي الفلسـطينية، : القاهرة
بقيادة األمين العام للحركة، رمضان شلح، ونائبه زياد نخاله، بدأ زيـارة للقـاهرة يـوم السـبت، بنـاء علـى 

 دعوة من جهاز االستخبارات المصري.  
القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحالن يوم األحد، مشيرة  وأوضحت المصادر أن الوفد التقى

 إلى أن اللقاء تناول االتفاق الذي جرى بين حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ودحالن.
وكشــفت المصــادر، أن اللقــاء تــم برعايــة مصــرية، وفــي حضــور اثنــين مــن قيــادات جهــاز المخــابرات 

ر أن يلتقـي وفـد الحركـة بـرئيس الجهـاز، اللـواء خالـد فـوزي، المصـري، الفتـة النظـر إلـى أنـه مـن المقـر 
 قبل مغادرته للقاهرة.  

 17/7/2017، لندن، العربي الجديد
 

 التحرير في لبنان تدين إجراءات االحتالل في "األقصى" فصائل منظمة .07
ي أدانـــت قيـــادة فصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي لبنـــان، بشـــدة، كافـــة اإلجـــراءات التـــ: بيـــروت

 اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك.
وطالبــت "فصــائل المنظمــة"، فــي بيــان صــحفي، يــوم األحــد، مؤسســات المجتمــع الــدولي، خاصــة التــي 
تعنى بحقوق اإلنسان، القيام بمسؤولياتها والضغط على حكومة االحتالل للتراجع عن تلك اإلجـراءات 

ى االحـــتالل مـــن خاللهـــا لتكـــريس واقـــع جديـــد فـــي القـــدس الشـــريف تمهيـــدا غيـــر المســـبوقة، التـــي يســـع
 لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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وأكـــدت ضـــرورة إنهـــاء االنقســـام واســـتعادة الوحـــدة الوطنيـــة، لمواجهـــة مخططـــات االحـــتالل اإلســـرائيلي 
ومشاريعه التصـفوية لقضـيتنا وحقوقنـا الوطنيـة، مشـددة علـى ضـرورة فضـح ممارسـات االحـتالل بحـق 

 أبناء شعبنا وانتهاكاته لحقوق اإلنسان.
 16/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اللبناني لمخابرات الجيش "الزورو"تسل م  "القوة المشتركة"مخيم عين الحلوة:  .08

ن المخيمـات الفلسـطينية فـي لبنـان لكـن هـذه المـرة مـ إلـىتتجه األنظـار مـن جديـد : صيدا ـــــ رأفت نعيم
زاوية ملف قديم جديد يؤرق سكان المخيمات ويمثل مصـدر خطـر مـن نـوع آخـر عليهـا وعلـى الـداخل 

وهي ظاهرة ترويج المخدرات واالتجار بها والتي يتخذ عدد كبير من المطلوبين من تجـار  إالاللبناني 
 ومـــروجين مـــن بعـــض هـــذه المخيمـــات معقـــال  لهـــم ومنطلقـــا  لتـــرويج وتصـــريف بضـــاعتهم حتـــى بـــاتوا

 فيها وفي الجوار. ولالستقراريشكلون تهديدا مباشرا  لألمن االجتماعي 
مخـابرات الجـيش اللبنـاني عنـد حـاجزه  إلـىفقد سلمت القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة 

احـــد ابـــرز المطلـــوبين بقضـــايا تـــرويج  "الـــزورو"الشـــهير بــــ "هـــاني خ."علـــى مـــدخل المخـــيم الفلســـطيني 
مـن امـس فـي منطقـة جبـل  أولتجار بها والذي كانت القوة المشتركة ألقت القبض عليه المخدرات واال

الحليــب داخــل المخــيم، وذلــك فــي اطــار حملــة تنفــذها بنــاء لقــرار القيــادة السياســية الفلســطينية الموحــدة 
بمالحقة تجار ومروجي المخدرات داخل المخيم حيـث تمكنـت مـؤخرا مـن توقيـف وتسـليم خمسـة مـنهم 

داخـل المخـيم.  إشـكالفـي  إصـابتهليهـا اثـر إسادس فـي احـدى مستشـفيات صـيدا بعـد نقلـه  أوقففيما 
 مؤخرا. أوقفواورد اسمه في تحقيقات مع تجار ومروجي مخدرات  "الزورو" أن وأفيد

هذه الحملة على المخدرات التي بدأت تظهر مفاعليها في مخيم عـين الحلـوة  أنوعلم في هذا السياق 
استشـعر المعنيـون الخطـر الكبيـر الـذي تشـكله علـى  أنيروت والشمال، جاءت بعد وبعض مخيمات ب

األحـداث التـي شـهدتها خـالل األشـهر القليلـة الماضـية  إثـرالمخيمات نفسها كما على الجـوار اللبنـاني 
خلفياتهــــا قضــــايا  أنمخيمــــات بــــرج البراجنــــة وشــــاتيال والبــــداوي والرشــــيدية وعــــين الحلــــوة والتــــي تبــــين 

 مخدرات.
أن تفــــاقم هــــذه الظــــاهرة وتنــــامي الخطــــر الــــذي تشــــكله علــــى المخيمــــات والــــداخل  "المســــتقبل"وعلمــــت 
 أيضـادفع بالسلطات المختصة للطلب من الجهات الفلسطينية المعنية وضع حد لهـا لكونهـا  اللبناني،
 عوامل عدم االستقرار في المخيمات  أحدتشكل 

ينيا علـــى اعلـــى المســـتويات الرســـمية والسياســـية هـــذا الملـــف يتـــابع فلســـط أنوذكـــرت مصـــادر مطلعـــة 
ضوءا أخضر  أخذتواألمنية وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وان القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة 
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مــن القيــادة السياســية الفلســطينية الموحــدة للضــرب بــالقوة علــى يــد تجــار ومروجــي المخــدرات وتــوقيفهم 
  بها.جهة الحماية التي يتحصنون  أوكان شكل وتسليمهم للسلطات اللبنانية مهما 

   17/7/2017المستقبل، بيروت، 
 

 سرايا القدس تنعى أحد مؤسسيها .09
نعــت ســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد، عضــو المجلــس العســكري القيــادي الحــاج : غــزة

 محمود الحيلة )أبو هنادي( وأحد مؤسسيها إثر مرض عضال.
ا القــدس: "ببــالغ الحــزن واألســى وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء هللا وقــدره  تنعــى ســرايا وقــال بيــان عممتــه ســراي

القدس فقيدها الكبير الحاج محمود عبد ربه يوسف الِحيلـة "أبـو هنـادي" الـذي وافتـه المنيـة إثـر مـرض 
عضــــال ألــــم بــــه بعــــد رحلــــة جهــــاد طويلــــة اســــتمرت عشــــرات الســــنين قضــــاها فــــي مقارعــــة االحــــتالل 

 الصهيوني".
الســرايا أن "فقــدان رجــل بحجــم القائــد الجهــادي أبــو هنــادي يعــد خســارة كبيــرة لمشــروع المقاومــة وبينــت 

 ولكن عزاؤنا أنه خّلف جيال  مجاهد ا سائر ا على خطاه، حمل أمانة المقاومة وأقسم أال يضل الطريق".
 17/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ح أخرى بالمحافظة الوسطىحماس تختتم دفعة من مخيماتها الصيفية وتفتت .21

اختتمــت لجنــة المخيمــات الصــيفية بحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" فــي مخــيم النصــيرات المرحلــة 
طالـــب مـــن  700األولـــى مـــن المخيمـــات الصـــيفية تحـــت عنـــوان "للقـــدس ماضـــون" والتـــي شـــارك فيهـــا 

عاليـــات المخيمـــات وقـــال مـــدير لجنـــة المخيمـــات فـــي النصـــيرات عمـــر عقـــل إن ف المرحلـــة اإلعداديـــة.
 شملت محاضرات عامة، ودروسا وعظية، وتشكيالت كشفية، وألعابا رياضية، وأنشطة ترفيهية.

وفــي ذات الســياق افتتحــت حركــة حمــاس فــي مدينــة ديــر الــبلح وســط قطــاع غــزة المرحلــة األولــى مــن 
 طالب من المرحلة اإلعدادية. 500مخيماتها الصيفية "للقدس ماضون" بمشاركة 

 17/7/2017كة حماس، موقع حر 

 
 أبواب المسجد األقصى عن زال البوابات اإللكترونيةنتنياهو: لن ت   .20

عارض نتنياهو تصريحات الشرطة حول إزالة البوابات اإللكترونية عن أبواب المسجد : رامي حيدر
 األقصى، اليوم األحد، وقال إن هذه البوابات ستبقى ولن تزال، وأن القرار بإزالتها "لم يمر من

 خاللي"، وأكد على نصب كاميرات متطورة حول المسجد األقصى لمراقبة كل ما يحدث.
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" اإلسرائيلي قد ذكر في وقت السابق من اليوم أن الشرطة ترى، وفق تقديراتها، أن nrgوكان موقع "
 البوابات اإللكترونية ستزال ويعود الوضع لما كان عليه، وهو ما نفاه نتنياهو.

ياسي لنتنياهو، يوناتان شيختير، ما قاله نتنياهو، واعتبر أن جميع البوابات وأكد المستشار الس
 اإللكترونية ستنصب، وأن المعلومات التي تفيد بإزالتها غير صحيحة، بحسب ما نقل عنه الموقع.

وفي جوابه على سؤال الموقع حول طلب الصالة لليهود المتدينين في المسجد األقصى، قال نتنياهو 
اإلقليمية ال تسمح بتغيير الوضع القائم حالي ا، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة لتغيير  إن الظروف

 الوضع القائم، لكن السلطات اإلسرائيلية بانتظار وقت مناسب.
ا أم ال، لكن هذا ما تقرر  1967وقال نتنياهو "يمكن النقاش حول ما إذا ما تم إقراره عام  كان صحيح 

القائم اليوم في ظل هذه الظروف اإلقليمية ال يخدم أمن دولة إسرائيل، في النهاية، وتغيير الوضع 
 ومن الممكن أن يجر ردات فعل غير متوقعة".

وتابع نتنياهو "عزلنا موضوع الحرب الدينية بأفضل ما يمكن، ونجحنا بإقامة عالقات مع مختلف 
ا، هذه الجهات في المنطقة، ليس فقط على صعيد دول وحكومات، إنما على صعيد ر  أي عام أيض 

تطورات إيجابية بالنسبة لنا، ومن وجهة نظر أمنية بحتة، من األفضل عدم تغيير الوضع القائم 
 وأشار نتنياهو إلى أن األقصى سيفتح أما المستوطنين في األيام القريبة. حالي ا.

 16/7/2017، 48عرب 
 

 "القدس الموحدة"لجنة التشريع الوزاري اإلسرائيلية تقر قانون  .22
اللجنة الوزارية للتشريع، صادقت اليوم األحد، ، أن محمد وتد، عن 16/7/2017، 48عرب ذكر موقع 

على مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس 
 عضو كنيست. 80منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 

عضو كنيست على أي قرار  80اليهودي' موافقة  ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب 'البيت
 لالنسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وتبنت اللجنة المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، 
 الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبال.

الوزارية على مشروع القانون بالقول: "عبر إقرار هذا القانون  وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة
، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد 2000سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 
وأضاف في تغريده له على حسابه بتوتير: "ضمن القانون  األقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة".

عضو الكنيست شولي موعلم، وصودق عليه بلجنة التشريع، فأي تنازل عن أي  الذي بادرت إليه مع
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 عضو كنيست". 80جزء من القدس مستقبال ضمن أي تسوية سياسية سيكون بحاجة إلى تصويت 
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح 

 له الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.استفتاء عام قد يوافق من خال
وتم التصويت على القانون في اللجنة الوزارية وذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود 
جراءات تشريعه في لجان الكنيست،  وحزب "البيت اليهودي" والمتعلقة بالتصويت على القانون وا 

ني من "يهدوت هتوراه"، بأن يتم مناقشة مشروع مقترح واالستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غاف
 القانون بجلسة خاصة لألحزاب المشاركة في االئتالف كون الحديث يدور عن قانون أساس.

من جهتها، اعتبرت رئيسة حزب ، أسعد تلحمي ، عنالناصرة، من 17/7/2017، ، لندنالحياةوقالت 
هو إجهاض أي أمل في حل سياسي للصراع مع  اليساري زهافه غالؤون أن هدف التعديل "ميرتس"

إذ يدرك الجميع أنه لن يكون حل لقضية القدس من دون تقاسم السيادة "الفلسطينيين في المستقبل، 
طالما يقر ". وتساءلت عن جدوى إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين "عليها والتوصل إلى تسوية

 ."الكنيست قانونا  يكبل يدي الحكومة
عن أوساط سياسية إسرائيلية ترجيحها أن يؤدي التعديل الجديد إلى  "هآرتس"لت صحيفة إلى ذلك، نق

توتر مع اإلدارة األميركية حيال إعالن الرئيس دونالد ترامب عزمه على إحياء عملية المفاوضات 
 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 
 همناي وموقفكم ال األقصىأردان " لألردن: نحن أصحاب السيادة على  .23

 األقصىزعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد إردان، أن السيادة على المسجد : القدس المحتلة
 وأن موقف األردن من إغالق الحرم القدسي، "ليس مهما". اإلسرائيليلدولة االحتالل 

ذا القدسي وموقف الدول األخرى ليس مهم في الحرمإسرائيل هي صاحبة السيادة أردان أن "واكد  ا. وا 
 تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها" في إشارة إلى إغالق الحرم.  

وعاد ليؤكد مجددا على سيادة اسرائيل الكاملة على المسجد االقصى في معرض رده على االنتقادات 
القرارات التي تنفيذ  إسرائيلأنه يتوجب على  إلىالتي وجهها العاهل االردني عبد هللا الثاني، مشيرا 

وانتظار موافقتها،  األخرىموقف االردن والدول  إلىتتخذها والتي ترى بأنها ضرورية دون النظر 
 مضيفا" فما دامت هذه القرارات ضرورية ولها ما يبررها علينا تنفيذها".

 16/7/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 دان يطالب بهدم منازل عائالت شهداء عملية القدسأر  .24
ردان، "إن على الحكومة اإلسرائيلية فحص أقال وزير أمن االحتالل، جلعاد : الرأي-المحتل الداخل

 إمكانية هدم منازل منفذي عملية األقصى".
ودعا إردان إلى هدم منازل منفذي العمليات العرب ممن يحملون الجنسية "اإلسرائيلية"، وأبدى 

ليات إرهابية ضد فلسطينيين زاعما، بأن معارضته لهدم منازل المخربين اليهود ممن ينفذون عم
 الحديث ال يدور على ظاهرة واسعة النطاق.

واختار إردان التحريض على الجماهير العربية من خالل الدعوات إلى هدم منازل ممن تنسب لهم 
شبهات الضلوع في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما صعد من لهجة التحريض على الشيخ رائد 

 بالتطرف والتشجيع على العنف والتحريض.صالح واتهمه 
ولتبرير تحريضه والدعوات لهدم منازل شبان عرب تنسب لهم شبهات الضلوع في عمليات ضد 
أهداف إسرائيلية، قال إردان إن 'األغلبية الساحقة من المواطنين العرب بإسرائيل يحافظون على 

العنف والجريمة، لكن وعلى الرغم من ذلك القانون ويؤيدون نشاط الشرطة في البلدات العربية للجم 
هناك عنصر متطرفة تروج للعنف وتعمل على التحريض، كما الشيخ رائد صالح وجهات أخرى التي 

خراجها عن دائرة القانون'.  نعمل من أجل حظرها وا 
 16/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ربدرعي يوظف عملية األقصى للتحريض على الرؤساء الع .25

حرض وزير الداخلية اإلسرائيلية، آريه ردعي، على رؤساء السلطات المحلية العربية، : محمد وتد
بزعم عدم استنكارهم لالشتباك المسلح الذي وقع باألقصى وأدى على استشهاد ثالثة شبان من أم 

 الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين.
ت المحلية العربية خالله زيارته لقريتي واختار الوزير اإلسرائيلي التحريض على رؤساء السلطا

 حرفيش والمغار لتقديم العزاء لعائالتي الشرطيين اللذين قتال باالشتباك.
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الوزير قوله: "نرى ببالغ الخطورة عدم استنكار الغالبية العظمى 

 من رؤساء السلطات المحلية للعملية في ساحات الحرم".
درعي أن السلطات المحلية العربية تحصل على ميزانيات ضحمة من وزارة الداخلية، بيد أنه  وزعم

أعرب عن استغرابه لعدم استنكار غالبية الرؤساء العرب لعملية األقصى التي نفذها شبان من أم 
 الفحم، على حد زعمه.

 16/7/2017، 48عرب 
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 طينيينمخيمات سياحية في المستوطنات للتدرب على قتل الفلس .26
نشرت صحيفة "كاربونيتد" اإلنجليزية في عددها الصادر، اليوم األحد، عن مخيمات  :وفا -رام هللا

رعب خيالية في مستوطنات الضفة الغربية تقدم للسياح والزوار فرصة للعب دور جنود إسرائيليين في 
 مواقف دراماتيكية.

واالستمتاع والتعرف على أماكن وثقافات  وتعد العطل والسياحة في جميع البلدان من أجل االسترخاء
ليه لجذب السياح هو عكس ما هو متداول في إجديدة، ولكن في إسرائيل فإن آخر ما تم التوصل 

مخيمات من مخيمات الرعب الخيالية ظهرت في الفترة األخيرة في  6جميع دول العالم، فهناك تقريبا 
ها مستوطنة "غوش عتصيون"، حيث تتيح هذه إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، من بين

المخيمات للسياح من جميع أنحاء العالم فرصة إطالق النار على أهداف تجسد صور مواطنين 
 فلسطينيين وعرب.  

وتسمح هذه التسهيالت للزوار بالتدريب مثل جنود الجيش اإلسرائيلي والعمل في مجموعة متنوعة من 
جار في سوق القدس، وهجوم طعن، وبطولة قناص، وعرض حي الحاالت المحفزة بما في ذلك انف

 مع الكالب الهجومية.
في مستوطنة "غوش عتصيون" في الضفة الغربية  2003" بني عام 3معسكر "كاليبار  أنيذكر 

 سائح كلألف  25ألف إلى  15بواسطة العقيد في الجيش اإلسرائيلي شارون غات، حيث يستقبل 
يذكر أن  .أميركيادوالرا  115ركيين، وأن قيمة تذكرة الدخول للمعسكر تبلغ عام جلهم من اليهود األمي

 السياح يستخدمون البنادق الفعلية ولديهم جنود سابقون ومسؤولون متقاعدون لتوجيههم.
 16/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 صحف إسرائيلي ة: اإلخفاق األمني  يصرخ للسماء وتحذيرات من انتفاضة جديدة .27

رأى ُمحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرّية،  زهير أندراوس: - الناصرة
أليكس فيشمان، رأى أن الثالثة، أْي َمْن قاموا بتنفيذ العملية في القدس، تمّكنوا من اقتحام مواقع 

في الشرق األوسط،  الحماية الُمرّكزة في المكان، والتي على حّد تعبيره، هي من أكثر األماكن حماية  
وأّكدوا لكّل َمْن في رأسه عينان، تابع الُمحلل، َكْم كان سهال  اختراق الحصار األمنّي المفروض على 

، التي االستراتيجيةالمنطقة. وزاد فيشمان قائال  إّن شعرة واحدة تفصل بين عملية القدس وبين العملية 
لي، شّدّد على أّن اإلخفاق األمنّي اإلسرائيلّي يصرخ من شأنها أْن ُتشعل منطقة الشرق األوسط، وبالتا

 للسماء، على حّد وصفه.
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ولتأكيد الفشل في إحباط العملية، أورد الُمحلل معطيات رسمّية من جهاز األمن الّعام )الشاباك(، تُفيد 
 156تمّكنت المخابرات اإلسرائيلّية والشرطة من اعتقال ومحاكمة  2017-2014بأّنه بين األعوام 

 ."داعش"الهمجّي -عربي ا من الداخل الفلسطينّي بتهمة االنتماء للتنظيم اإلرهابيّ 
وبرأيه، فإّن هذه العملية تّم التخطيط لها بعنايٍة فائقٍة، فقد قام المنفذون بجمع المعلومات االستخبارّية، 

خاّصٍ حرس  نصبوا الكمائن وراقبوا عن كثب تحركات الشرطة اإلسرائيلّية في المكان، وبشكلٍّ 
الحدود، ثّم قاموا بإدخال األسلحة، وخططوا للهرب من المكان. وتابع قائال  كّل ذلك تّم ولم يتمّكن 

 الشاباك من رصد أّي تحرٍك للثالثة، وهذا يُدّل على فشٍل مدٍو، على حّد قوله.
ثٍة، الفتة  إلى من ناحيتها، حّذرت محللة شؤون الشرق األوسط، سمدار بيري، من اندالع انتفاضٍة ثال

أّن الوضع خطير، ال بْل خطير جد ا، وبات قابال  لالنفجار بسبب قدسية وأهمية المسجد األقصى 
للُمسلمين، ليس فقط في فلسطين التاريخّية، بل في العالم اإلسالمّي برمته. عالوة  على ذلك، أّكدت 

رائحة فشٍل إسرائيليٍّ كبيٍر من الناحية الُمحللة على أّنه من التفاصيل التي ُسمح بالنشر عنها، ُتشّتم 
العملياتّية. وجري ا على العادة اإلسرائيلّية الممجوجة لم تنَس الُمحللة التحريض على القيادات العربّية 

 في الداخل الفلسطينّي، ألّنها لم تُقم بإدانة العملية كما يجب، على حّد قولها.
رّية عن قائد الشرطة اإلسرائيلّية السابق في منطقة على صلٍة بما سلف، نقلت صحيفة )هآرتس( العب

الضّفة الغربّية الُمحتّلة قوله إّن عملية القدس هي فشل ذريع للشاباك اإلسرائيلّي، واتهّم الجهاز بأّنه 
ُيحاول االختباء وراء الشرطة وتوجيه أصابع االتّهام إليها ونحوها. وطالب الشاباك بالتحّلي بالشجاعة 

مي ا عن فشله االستخباراتّي في إحباط عملية القدس. وأضاف إّن الحديث يجري عن واإلعالن رس
 عمليٍة تّم التخطيط لها بعناية وخالل فترٍة ليست بقصيرٍة، كما أّكد.

 16/7/2017، رأي اليوم، لندن
 

 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو 13ألوف اإلسرائيليين يتظاهرون في  .28
بلدة مختلفة، لألسبوع الثالث  13آالف إسرائيلي، في  10أكثر من  تظاهر: نظير مجلي- تل أبيب

سلوكه "والثالثين على التوالي، ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على خلفية 
في التحقيقات ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطالب المتظاهرون  "المتساهل

 بوا النيابة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة.المستشار باالستقالة، وطال
مدن في إسرائيل،  10وتجري المظاهرات منذ مطلع السنة ضد مندلبليت مساء كل يوم سبت، في 

هي: بيتح تكفا، وأشدود، والخضيرة، وروش بين، ونهاريا، وجبعتايم، وتل أبيب، والقدس، وعكا، 
مدينة. وكان يشارك في هذه  13لعفولة، لتصبح ونتانيا. وقد انضمت إليها أمس حيفا وبئر السبع وا
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المظاهرات عشرات المواطنين في البداية، ولكنها أصبحت بالمئات منذ األمس. وقد ضمت المظاهرة 
آالف متظاهر. وتعتبر مظاهرة مركزية ألنها تجري على مسافة  5المركزية في بيتح تكفا أكثر من 

 نصف كيلومتر من بيت مندلبليت نفسه.
ضم إليها بشكل مفاجق، وألول مرة، الليلة قبل الماضية، الرئيس الجديد لحزب العمل المعارض وقد ان

آبي غباي، ملتحقا  بسياسيين من اليسار الراديكالي، مثل رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، والنائب 
ين مجموعة من المواطنين المسؤول"ميخال روزين من ميرتس. وحيا غباي المتظاهرين، واعتبرهم 

والشرفاء الذين ينتمون إلى مختلف األحزاب من اليمين اليسار والوسط، ويأتون إلى هنا بشكل مثابر 
في كل أسبوع لكي يقولوا بشكل واضح إنهم ليسوا مستعدين لتقبل الفساد، ال السلطوي وال 

 ."على رؤساء االئتالف إظهار الشجاعة، وتفكيك الحكومة". وأضاف غباي أن "الشخصي
رئيس حزب العمل اإلسرائيلي المنتخب آبي غباي رؤساء الكتل البرلمانية واألحزاب وطالب 

، على حد تعبيره، والذهاب إلى "إظهار الشجاعة"المنضوية في ائتالف حكومة بنيامين نتنياهو بـ
 إسقاط الحكومة الحالية، عبر االنسحاب من االئتالف.

 17/7/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 واألقصى للقدس نصرة الغربية بالضفة تظاهرات .92
 بمدينة الشهداء دوار عند األحد يوم ظهر الفلسطينيين عشرات دغلس: تظاهر عاطف -نابلس 
 عاصمة ستبقى القدس أن وتأكيد األقصى، المسجد وا غالق بالقدس االحتالل إلجراءات رفضا نابلس
 ونصرة تضامنا وقفة األهلية اتهاومؤسس بالمدينة الفصائلي التنسيق لجنة ونظمت .الفلسطينية الدولة
 جابت مسيرة ثم ومن الماضي، الجمعة منذ الغربية بالضفة نوعها من األولى تعد القدس، لمدينة
 والتصدي األقصى المسجد لحماية تدعو والفتات الفلسطيني العلم المشاركون وحمل .المدينة شوارع
 العملية نفذوا الذين الثالثة الشهداء خرج يثح الفحم، أم مدينة مع تضامنا وهتفوا االحتالل، لجرائم
 .الماضي الجمعة صباح األقصى المسجد في الفدائية

 16/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 بالضفة للقضية انحيازه ثمن يدفع الصحفي: عدنان خضر .03

 االعتقاالت بحملة المحتلة، الضفة في الحريات لجنة عضو عدنان خضر الشيخ هنية: ندد محمود
 كذلك مستهجن ا المحتلة، الضفة في الصحفيين بحق السلطة أجهزة تشنها التي ستدعاءاتواال

 .الصيف ليالي إحياء ذريعة تحت بالضفة مناطق في مختلفة جهات تنظمها التي الرقص مهرجانات
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 للقضية انحيازه ثمن يدفع الفلسطيني الصحفي إن" نت الرسالة"بـ خاص تصريح في عدنان وقال
 .المحتلة الضفة في الحريات عن ودفاعه الفلسطيني اليومي والهم الفلسطينية

 ورفضه القدس بعملية إشادته خلفيه على جاء عبيدات علي الصحفي استدعاء أن عدنان وذكر
 مكتب رئيسة خليل نائلة الصحفية استدعاء محاولة إلى الفتا األقصى، المسجد االحتالل القتحامات

 .ةالمحتل بالضفة الجديد العربي
 بذريعة الضفة، في المناطق بعض تحيها التي الصاخبة بالحفالت عدنان ندد ذلك، غضون وفي
 .فيه والصالة األذان ومنع المبارك األقصى المسجد إغالق وقع على الصيف، ليالي إحياء
 يسمى ما إلحياء الحفالت من عدد ا لمسؤوليها مؤخرا السلطة أنشأتها التي روابي منطقة وتحيي

 ".الشرقي قصالر "بـ
 بالوقوف الفلسطينية والفصائل القوى مطالبا المسلمين، لمشاعر استفزازا الحفالت هذه عدنان واعتبر

 .الفلسطيني الشعب ألصالة تسيء التي المظاهر هذه كل وجه في
 16/7/2017نت،  الرسالة

 
 "االحتالل بوابات" عبر األقصى دخول يرفضون األوقاف موظفو .01

 بجميع اإلسالمية األوقاف دائرة موظفي إن ،"لإلعالم الفلسطيني المركز" مراسل المحتلة: قال القدس
 الثاني لليوم اإللكترونية البوابات عبر الدخول يرفضون األقصى المسجد حراس فيهم بما أقسامها

 .التوالي على
 على إلكترونية بوابات االحتالل لتركيب رفضهم عن تعبيرا جاءت الخطوة هذه أن مراسلنا وأوضح
 جديد واقع فرض ومحاولة المصلين، على والتضييق إهانة في واإلمعان األقصى، المسجد مداخل
 .المسجد برواد االحتالل تحكم بهدف
 المسجد بوابات أمام لالعتصام المواطنين جميع إلى المقدسية الدعوات تتزايد السياق، ذات وفي

 .خاللها من المصلين لعبور إلكترونية اتبواب وضع من االحتالل قوات به تقوم ما لرفض األقصى
 17/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 عنه الدفاع يستوجب" حقيقي خطر" في المسجد: "األقصى" مدير .09

 من الكسواني عمر الشيخ األقصى المسجد مدير اللبابيدي: حذر أحمد - غزة/ المحتلة القدس
 مؤكد ا المبارك، األقصى المسجد واقع على بالقوة فرضها يحاول التي اإلسرائيلي االحتالل إجراءات

 .أجله من والتحرك عنه الدفاع يستوجب حقيقي خطر تحت يرزح فعلي ا األقصى أن
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 على اإللكترونية للبوابات االحتالل وضع إن": "فلسطين" مع هاتفي اتصال في الكسواني وقال
 تنفيذ سياق في تأتي الرئيسة بواباته مفاتيح ومصادرة المراقبة كاميرات إلى إضافة المسجد مداخل

 ".ومسجدها القدس لمدينة التهويدية لمخططاته االحتالل
 األحداث مستغلة ومكاني ا زماني ا األقصى المسجد لتقسيم الزمن تسابق االحتالل حكومة أن وأوضح
 لقمعيةا اإلجراءات جميع أن على مشدد ا األمنية، اإلجراءات ضمن أنه على ذلك لتسويق األخيرة
 .االحتالل يدعي كما فعل ردة تكن ولم سلف ا ُمعدة هي الجمعة أحداث أعقبت التي

 الوقت في مستوطنيه لصالح األقصى ساحات من %75 لمصادرة يسعى االحتالل أن إلى وأشار
 دخول أن مبين ا الساحات، تلك دون المسجد إلى والدخول بالصالة فقط للمسلمين فيه يسمح الذي

 المسجد على سيطرته بفرض لالحتالل السماح يعني اإللكترونية البوابات عبر مسجدلل المصلين
 .الزماني التقسيم عليه يطلق ما وهو والخروج الدخول بوقت ذلك في بما كامل بشكل

 مؤامرة من األقصى المسجد له يتعرض ما إزاء واإلسالمي العربي الصمت الكسواني واستنكر
 الفوري التحرك إلى والعربية الفلسطينية والشعبية الرسمية المؤسساتو  القوى كافة داعي ا خطيرة،
 .األقصى المسجد بحق التهويدية مخططاته عن للتراجع االحتالل على للضغط

 17/7/2017، الين أون فلسطين
 

 وقفة للعلماء والدعاة تضامنا مع المسجد األقصى :غزة .33

، في وقفة تضامنية نظمتها وزارة األوقاف شارك العشرات من العلماء والدعاة، يوم األحد: غزة
والشؤون الدينية بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين، نصرة للمسجد األقصى وتنديد ا بإغالقه أمام 

واعتبر مدير الوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف، يوسف فرحات، أن عملية القدس جاءت  المصلين.
ا للممارسات واالنتهاكات المتواصلة التي يمارسها كرد فعل طبيعي للدفاع عن القدس واألقصى ورفض  

وشدد فرحات في كلمة له، خالل الوقفة، على أن الشعب  االحتالل بشكل يومي بحق المقدسات.
وأشار إلى أن العملية أوصلت عدة  الفلسطيني لن يسكت أمام أي تصرف يؤدي لتدنيس األقصى.

ال يمكن  1948المحتلة عام  األراضيلسطيني في رسائل لالحتالل وللعرب والمسلمين أن الشعب الف
 تطبيعه أو تدجينه، على حد وصفه.

وقال "إن العملية وجهت رسالة لكل من يتآمر على القضية الفلسطينية من خالل صفقة القرن التي 
متسائال  في الوقت ذاته عن دور علماء  ،يشارك فيها أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بأنها لن تمر"

 مة تجاه ما يجري من انتهاكات متواصلة بحق القدس واألقصى ومنع اآلذان والصالة فيه.األ
 16/7/2017، قدس برس
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 اليوم صباح األقصى المسجد باحات اليهود يقتحمون المستوطنون .03
 اقتحاماتها االثنين، اليوم صباح المتطرفين المستوطنين من مجموعات المحتلة: جددت القدس

 االحتالل شرطة من عناصر بحراسة المغاربة، باب جهة من المبارك ألقصىا للمسجد وتدنيسها
 للمرة وذلك المبارك، األقصى المسجد ساحات في تجوالهم خالل بهم وأحاطت رافقتهم كبيرة بأعداد
 .الماضي الجمعة يوم صهيونيان، شرطيان فيها قتل التي القدس عملية بعد األولى
 األقصى المسجد باحات في وانتشرت االقتحام، قبل المغاربة ببا فتحت قد االحتالل قوات وكانت
 .له الصهاينة اقتحامات المتدينين لتأمين تمهيد ا المبارك

 القائمة نساء بينهم من والمقدسيات، المقدسيين من العديد منع االحتالل سلطات واصلت السياق وفي
 .األقصى المسجد دخول من الذهبية

 17/7/2017، لإلعالم الفلسطيني المركز
 
 األقصى ساحات في مجددا   األذان صوت سماعهم لدى المقدسيون تفاعل هكذا .03

 بعد األقصى، المسجد من صوت مكبرات دون من ينطلق األذان صوت يكد المحتلة: لم القدس
 انفجر حتى المقدسيون، رفضها وصعبة مقيدة بشروط فتحه بإعادة االحتالل قيام على معدودة دقائق
 لم وثقيلة، متعبة ثالثة أيام مدى على الصوت هذا سماع من ُحرموا إذ بالبكاء، المواطنين من العديد
 .االحتالل عقود طيلة عليهم مرت أن يحدث

 16/7/2017الجديد، لندن،  العربي
 
 القائم الوضع في تغيير أي مع في التعامل : رفض فلسطيني حاسماألقصى .03

 األقصى والمسجد المحتلة القدس على شديد توتر ّيميونس: يخ محمد - المحتلة هللا/ القدس رام
 بنيامين حكومة فرضته األمنية اإلجراءات من جديد واقع على المقدسيون صحا بعدما المبارك
 المعادن لفحص إلكترونية بوابات ست ونصب المصلين، أمام "تدريجا  " المسجد بفتح تمّثل نتانياهو،

  . البوابات هذه من ثالثٍ  بمفاتيح يلإسرائ واحتفاظ بواباته، من اثنتين على
 تغيير أي مع التعامل المصّلون رفض إذ حاسما ، اإلسرائيلية اإلجراءات على الفلسطيني الرد وجاء
 أن قبل القدسي، الحرم أسوار خارج الصالة وأدوا البوابتين، عبر الدخول أو القائم، الوضع في

 عدنان السلطة في القدس شؤون وزير وقال. األجهزة هذه بإزالة مطالبين األسباط، باب في يعتصموا
 تعيد أن اإلسرائيلية السلطات وعلى المسجد، في تغييرات أي مع نتعامل لن": "الحياة"لـ الحسيني
 ."الجمعة يوم قبل عليه كانت ما الى األوضاع
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 تبوابا عشر أصل من) فقط بوابتين فتحت إسرائيل إن القدسي، الحرم في الوضع تفاصيل وفي
 بوابات من ثالث بمفاتيح احتفظت كما. للمعادن فحص أجهزة ستة عليهما نصبت بعدما( للحرم

 رفضت التي اإلسالمية لألوقاف أخرى مفاتيح ثالثة وسّلمت حوزتها، في أنها وأنكرت المسجد
 .استالمها

 17/7/2017الحياة، لندن، 
 
 إليه دخولهم حظر" األقصى" حراس من عددا   يبلغ االحتالل .03

 األقصى المسجد حراس من عددا   األحد، يوم مساء اإلسرائيلي االحتالل سلطات لقدس: أبلغتا
 .الطاهرة برحابه عملهم لمزاولة إليه دخولهم حظر المبارك،
 عليان، وفادي النبالي، وحمزة الترهوني، وخليل القباني، سامر: الممنوعين الحراس بين من وُعرف
 .الحليسي العزيز وعبد عابدين، ومجد عابدين، وعماد السلفيتي، وعامر

 16/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 يونس خان بحر قبالة صيادين تصيب االحتالل بحرية .03

 بحر قبالة اإلسرائيلي، االحتالل بحرية برصاص صيادان، االثنين، اليوم فجر يونس: أصيب، خان
 .غزة قطاع جنوب يونس، خان مدينة
 على وهي المنطقة، تلك في الصيادين مراكب من عددا استهدفت االحتالل بحرية بأن مراسلنا، وأفاد
 بعيارين صيادين إصابة إلى أدى ما عليها، الحي الرصاص بإطالق بحرية، أميال أربعة نحو ُبعد

 .األقل على صيد بمركب أضرارا وألحقت قدميهما، في ناريين
 17/7/2017، (وفا) نيةالفلسطي والمعلومات األنباء وكالة

 
 السلطة استدعاءات لتجاهل تدعو حقوقية مؤسسة .02

 بها تقوم التي االستدعاءات مع التعامل عدم إلى الحقوقية" الحق" مؤسسة الغربية: دعت الضفة
 .المواطنين بحق المحتلة الغربية الضفة في السلطة أمن أجهزة
 قبل من والمواطنين للصحفيين توجه التي تاالستدعاءا أن األحد، يوم لها بيان في" الحق" وأكدت
 هي مرّوسة، خطية استدعاءات أو هاتفية، اتصاالت خالل من سواء شكلها، كان أيًّا السلطة، أمن

 .األساسي القانون في الواردة للضمانات انتهاك ا وتشكل المبدأ، حيث من دستورية غير استدعاءات
 16/7/2017نت،  الرسالة
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 : اإلهمال الطبي يهد د حياة العشرات في معتقلي عسقالن والرملةاألسرىهيئة  .33
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلية سياسة اإلهمال الطبي المتعّمد بحق األسرى : رام هللا

الفلسطينيين، في ظل ترّدي األوضاع الصحية لعدد منهم وتدهورها بشكل مستمر، وفقا لما أعلنت 
 ررين".عنه "هيئة شؤون األسرى والمح

وقالت الهيئة الفلسطينية الرسمية في بيان لها، يوم األحد، إن األسير موسى صوفان المحكوم 
عاما، يعاني من تراجع في وضعه الصحي بسبب إصابته بورم في  12بالسجن المؤبد إضافة لـ 

 الزمة له.الرئة، مشيرة إلى أن إدارة معتقل "عسقالن" حيث يقبع األسير، تمتنع عن تقديم الرعاية ال
وأشار البيان، إلى وجود العديد من الحاالت المرضية الصعبة في صفوف األسرى الفلسطينيين 

 القابعين في عيادة سجن "الرملة".
أسيرا مريضا في عيادة سجن "الرملة"، ويمّرون بأوضاع صحية حرجة وتتفاقم باستمرار في  19ويقبع 

 ظل تعمد اإلهمال الطبي بحقهم.
 16/7/2017، قدس برس

 
ل أسيرا   .31  اإلداري قبل يوم من اإلفراج عنه لالعتقال فلسطينيا   االحتالل يحو 

م األحد، أسير ا و ذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حّولت يلحم:  بيت
 .عام ا 14لالعتقال اإلداري عقب اعتقاله مدة ، فلسطيني ا من قرية الشواورة شرقي مدينة بيت لحم

عام ا(  من المقرر  40وأفادت المصادر بأن االحتالل قرر تحويل األسير ساهر محمد خلف شواورة )
 شهور. 6عام ا، لالعتقال اإلداري مدة  14اإلثنين بعد قضاء مدة محكوميته البالغة  يوماإلفراج عنه 

لحركة "فتح" بتهمة االنتماء  2003وأشارت إلى أن قوات االحتالل اعتقلت األسير شواورة عام 
 ومقاومة االحتالل.

 16/7/2017، قدس برس

 

 االحتالل يشرع بتوسيع بؤرة استيطانية جنوبي بيت لحم .39
شرع مستوطنون يهود، يوم األحد، بوضع بيوت متنقلة لتوسيع بؤرة استيطانية مقامة على : بيت لحم

 . أراضي بلدة "الخضر" جنوبي بيت لحم
ة االستيطان" في البلدة، أحمد صالح، أن مستوطني بؤرة وأوضح منسق "اللجنة الوطنية لمقاوم

بنصب بيوت متنقلة "كرافانات" في منطقة "قرنة واد الغويط" غربي  األحد "سيدي بوعز" شرعوا يوم
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بلدة الخضر، بعد عمليات تجريف استمرت لعدة أيام، بهدف توسيع البؤرة االستيطانية المقامة على 
 أراضي البلدة.
دونم من األراضي  500لفلسطيني في حديث لـ "قدس برس"، أن الحديث يدور حول وبّين الناشط ا

 الفلسطيني الواقعة غربي بلدة الخضر، تّمت إحاطتها بطرق استيطانية تمهيدا  لمصادرتها.
 16/7/2017، قدس برس

 
 وسدنة لألقصى الشريف ومقدساته ما حيينا حراسا   سنكون: األوقاف األردنيوزير  .43

الدكتور وائل عربيات  اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقافرعى وزير : صويلحانس  -عمان 
 .والثالثين لشرح مضامين رسالة عمان الدولية السادسةامس حفل اختتام الدورة 

الحرم القدسي للمرة  اإلسرائيليةسلطات  أغلقتن مقدساتنا تعرضت العتداءات حيث إ"عربيات  وقال
 األوقافووزارة  األردنيةالدولة  أنو امر مرفوض جملة وتفصيال، مؤكدا األولى منذ خمسين عاما وه

 اإلسالميةتابعت منذ اللحظة االولى بدقه وعملت بكل مؤسساتها ودبلوماسيتها على حماية المقدسات 
 ."الفلسطينية األراضيوالمسيحية على 

 اإلسرائيليونلعبث  المبارك األقصىوشدد على انه لوال الوصاية الهاشمية على المقدسات في 
 متابعة جاللة الملك عبد هللا الثاني  أن إالبمقدساتنا وخربوها 

 بكل مؤسساتها كانت مصدا لهم ولعبثهم. األردنيةوالدولة 
القدس ستظل فينا عربا  ألهلالمؤمنين عمر بن الخطاب  أميرالعهدة العمرية التي منحها  أنواكد 

 الشريف ومقدساته. لألقصى ومسلمين ما حيينا وسنكون حراسا وسدنة
 17/7/2017، الدستور، عم ان

 
 ستظل السبب في إشعال نار االنتقام "إسرائيل"الطراونة: جرائم  .44

قال مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، "إن تطاول االحتالل اإلسرائيلي على أقدس : عمان
ي استمرار المقاومة التي لن المقدسات في القدس واألقصى والحرم القدسي الشريف، سيظل سببا  ف

 تستكين عند ظلم أو جبروت".
وأضاف الطراونة في كلمة تبناها مجلس النواب مساء اليوم األحد، "استمرار االحتالل اإلسرائيلي 

عاما  لهو السبب وراء تعبئة المشاعر الغاضبة لدى أجيال عايشت الظلم،  70على مدى أزيد من 
القول والتأثير  فقد حذر جاللة الملك عبد هللا الثاني من هذا الخطر،  ولنا في هذا المقام مرجعيٌة في

 ونصح العالم بالتوقف عن سياسات إدارة الظهر لظلم الشعوب وقهِر أجيالها".
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وحذر كذلك من مغبة أي إجراءات إسرائيلية تهدد القدس واألقصى، وحذر من استخدام عملية 
اإلسالمية والمسيحية، ومحاوالِت أي تغيير زماني أو الجمعة للمساس بقدسية األماكِن المقدسة 

 مكاني داخل القدس واألقصى وكامل الحرم القدسي الشريف.
 16/7/2017، ، عم انالغد

 
 نائب أردني: إجراءات االحتالل في األقصى نذير خطر تهدد الوصاية عليه .45

الهواملي أن إجراءات سلطات أكد النائب في البرلمان األردني غازي : أحمد اللبابيدي -عمان / غزة 
االحتالل اإلسرائيلي األخيرة بحق المسجد األقصى المبارك تمثل نذير خطر يهدد الوصاية األردنية 
على المسجد ويهدد استمراريتها، مؤكد ا أن االحتالل تجاوز جميع االتفاقات والمعاهدات المتعلقة 

 بحماية األقصى.
سطين":" إن "االحتالل يعمد من خالل إجراءاته بتغيير الواقع وقال الهواملي في اتصال هاتفي مع "فل

في المسجد األقصى وبالتالي إنهاء الدور األردني في اإلشراف عليه بشكل مباشر"، مبين ا أن 
االحتالل عمل على تعطيل عمل دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة لألردن وطرد معظم موظفيها من 

في البرلمان األردني تواصلوا مع الحكومة لتبني موقف واضح من وأشار إلى أن نوابا  األقصى.
إجراءات االحتالل ضد األقصى وتحميل االحتالل مسئولية المساس بالمسجد أو محاولة تغيير 
الوقائع على األرض، منوه ا إلى أنه تم الطلب من الحكومة التحرك رسمي ا لوقف إجراءات االحتالل 

 وجامعة الدول العربية والدول الصديقة لألردن والقضية الفلسطينية. عبر منظمة المؤتمر اإلسالمي
 17/4/2017، الين أونفلسطين 

 
 إلى مستوى أحداث األقصى ": الموقف الرسمي لم يرتق  النيابية"اإلصالح  .46

طالبت كتلة اإلصالح النيابية رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السفير األردني من الكيان 
 د السفير اإلسرائيلي من األردن وا غالق السفارة.اإلسرائيلي، وطر 

لغاء  ودعت الكتلة في مذكرة لرئيس الوزراء، إلى وقف كامل لجميع أشكال التطبيع مع االحتالل، وا 
 اتفاقية وادي عربة، مؤكدة أن الموقف الحكومي لم يرتق حتى اللحظة إلى مستوى الحدث.

األقصى المحتجزين لدى االحتالل، وا غالق وطالبت بالعمل على إطالق سراح موظفي المسجد 
زالة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش التي وضعت داخل المسجد.  المخافر األمنية داخل المسجد، وا 
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وأكدت الكتلة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية األردنية بمخاطبة كافة المؤسسات والمحاكم الدولية 
ل سعيا إلدانة أعماله وجرائمه التي تطال وتهدد المنطقة المعنية وتقديم الشكوى لديها ضد االحتال

 بأسرها ومحاكمته عليها، لما تشكله من تعد وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
 16/7/2017، السبيل، عم ان

 
 بإغالق المسجد األقصى تنديدا   تنفذ اعتصاما   المهنيةالنقابات  .47

لمهنية اعتصاما ظهر أمس تنديدا بإغالق المسجد األقصى نفذت النقابات ا: إيهاب مجاهد -عمان  
 ومنع الصالة فيه من قبل قوات االحتالل الصهيوني.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيالني، إن ما جرى في القدس والمسجد 
ضعف وتفكك  يدل على فإنماعاما، وهذا إن دل على شيء  45األقصى مؤخرا يجري ألول مرة منذ 

 األمة العربية واإلسالمية.
وأضاف الكيالني في االعتصام الذي حضره نقباء النقابات المهنية والعشرات من النقابيين أمام مقر 

أنه إذا اعتقد الصهاينة أن هذا العمل االستفزازي سيضعف الفلسطينيين، فهم "المجمع في عمان، 
 ."مخطئون

لة سوف تتغير على أرض الواقع وسيكتشف الصهاينة أن ما المعاد"وأضاف رئيس مجلس النقباء: 
. وطالب الكيالني الحكومة بالمبادرة والتواصل مع العالم لوقف "أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة

االنتهاكات الصهيونية في كامل األراضي الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة مقاومة التطبيع مع 
 ربية معه.االحتالل ووقف كامل التعامالت الع

بدوره، حيا رئيس لجنة فلسطين النقابية الدكتور ربحي حلوم، الشهداء الثالثة من عائلة الجبارين 
وأكد حلوم أن عواصم عالمية كثيرة تشهد مظاهرات  الذين ارتقوا الجمعة الماضية دفاعا عن القدس.

يافها إلى التحرك نجدة داعمة للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، داعيا األمة العربية بكافة أط
 لألقصى والمقدسات اإلسالمية هناك.

 17/7/2017، الدستور، عم ان
 

 "األقصى"اللبنانية يدعو إلى فك الحصار عن  الجمهوريةمفتي  .48
أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصاال  هاتفيا  أمس، بمفتي القدس والديار 

 ين، مطمئنا  إليه بعد اإلفراج عنه من قبل العدو الصهيوني.الفلسطينية الشيخ محمد حس
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ما حصل "، مشيرا  إلى أن "اعتقاله كان عدوانا  صارخا  على قيم اإلسالم ورموزه الدينية"وأكد له أن 
ويحصل في المسجد األقصى من منع المصلين من الدخول إليه وتعطيل األذان هو مسؤولية دينية 

 ."المجتمع الدولي وكافة الدول العربية واإلسالميةوتاريخية تقع على عاتق 
، "قادة الدول العربية واإلسالمية التحرك السريع فك الحصار الغاشم عن المسجد األقصى"وناشد 

فلسطين وقضية تحريرها كانت وستبقى هي القضية الكبرى األساسية للعالمين "مشددا  على أن 
 ."العربي واإلسالمي

مقاومتهم ومجابهة االحتالل الصهيوني واالستيطان "وصا  أهل القدس على وحيا الفلسطينيين خص
مساعدة الشعب الفلسطيني في القدس على الصمود في أرضه وحول المسجد "، داعيا  إلى "والتهويد

 ."األقصى وتثبيت هويته العربية
بنان إلى جانب المفتي دريان على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ووقوف ل"وشكر مفتي القدس 

 ."الفلسطينيين وقضيتهم المحقة تجاه إرهاب وغطرسة العدو الصهيوني
 17/7/2017، المستقبل، بيروت

 
 "إسرائيل" تهدد ال األمريكية السعودية األسلحة إسرائيلية: صفقة مجلة .32

 قيعالتو  جرى التي األسلحة صفقات عن مطوال تقريرا العسكرية للعلوم" ديفينس يسرائيل" مجلة نشرت
 الفرص أهم عن للحديث المجال يفسح بما األمريكية، المتحدة والواليات السعودية بين مؤخرا عليها
 .منها عليها تعود قد التي المكاسب وحجم إلسرائيل، تمنحها التي

 األمن أبحاث معهد من العسكريان الباحثان جوجنسكي ويوآل شافيت إلداد التقرير صاحبا وأضاف
 تفاصيل عن إسرائيل عليها اطلعت التي المعلومات خالل من أنه أبيب، تل معةلجا التابع القومي
 جدية، مخاطر إسرائيل على تشكل ال فإنها السعودية، عليها حصلت التي األسلحة وطبيعة الصفقة

 تصل أمريكية أسلحة أي تخص التي البيانات كامل على قرب عن بالتعرف مطالبة فإنها ذلك ومع
 .المنطقة إلى
 السعودية األسلحة صفقة على العلني التعقيب من إسرائيل امتناع رغم أنه إلى الباحثان اروأش

 التطورات، هذه يتابع أنه ليبرمان أفيغدور الدفاع وزير أعلن فقد منها، المتوقعة والتبعات األمريكية
 .المنطقة تشهده الذي التسلح سباق ظل في باألمان يشعر ال أنه وتأكيده

 16/7/2017الدوحة، الجزيرة.نت، 
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 العرب من "إسرائيل" حلفاء عن تكشف" تايمز نيويورك" .33
 وزميل أبيب، تل في المقيم الصحفي زيلبر لنيري مقاال   تايمز" األمريكية "نيويورك صحيفة نشرت
 ال الذين العرب من إسرائيل حلفاء عن خالله كشف. األدنى الشرق لسياسة واشنطن لمعهد مساعد

 .العلن في بإسرائيل عالقتهم عن ثالتحد يستطيعون
 السالم اتفاق بأن مقتنعون أنهم يبدو اإلسرائيليين والمسؤولين المتحدة الواليات إن زيلبر ويقول

 .مأزق في يكون قد العربي والعالم إسرائيل بين اإلقليمي
 لطةوالس واألردن مصر مع دبلوماسية وعالقات سالم اتفاقات لديها إسرائيل أن المقال ويضيف

 العالقات فإن ذلك، ومع. كاملة مفاجأة تكون ال قد معها العسكرية العالقات فإن ولذلك الفلسطينية،
 أقل المتحدة، العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية المملكة مثل العربي، الخليج دول مع الوثيقة
 .شهرة
 بأنها اإلسرائيلية الحكومة وزراء قبل من مباشر غير بشكل الروابط هذه إلى يشار ما كثيرا  " إنه ويقول

 السنوات في ولكن. المشترك اإليراني التهديد ضد والمخابرات األمن مجالي في" مشتركة مصالح"
. الخليجيين ونظرائهم اإلسرائيلية المخابرات رؤساء بين سرية اجتماعات عن تقارير ظهرت األخيرة،

 2010 عام في السعودية العربية المملكة إلى افرس السابق، الموساد رئيس داغان، مائير أن وزعم
 المسؤولين مع العامة اللقاءات" ويضيف". اإليراني النووي البرنامج حول سرية محادثات إلجراء

 أن كما. القدس حتى أو وميونيخ واشنطن، في سواء شائع، أمر اآلن هي المتقاعدين السعوديين
 اإلنترنت، وتكنولوجيا اإلسرائيلية الزراعة بيع ذلك في بما أيضا، تنمو التجارية العالقات

 (".ثالثة أطراف خالل من عادة) الخليج إلى الداخلي واألمن واالستخبارات
 16/7/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 الحمر اإلسرائيلي العدو خطوط إزالة علينا: الكويتي األمة مجلس رئيس .31

 األوضاع وتردي العربية بالخالفات لتحججا يجوز ال أنه الغانم علي مرزوق األمة مجلس رئيس أكد
 منها يتعلق ما اإلسرائيلية، وخاصة الغطرسة على للسكوت واإلسالمي القومي المستوى على

 .األقصى بالمسجد المتعلقة اإلجرامية باإلجراءات
 األقصى المجلس إغالق في الصهيونية اإلجراءات استمرار إن" صحافي تصريح في الغانم وقال

 أمامه السكوت يجب ال أمر المحتلة األراضي وباقي القدس في القمعية الممارسات في رواالستمرا
 ".العربي الصمت حالة تسوق التي والتنظيرات الحجج كل عن النظر بغض
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 لإلجراءات التصدي إلى الحر العالم وبرلمانات واإلسالمية العربية البرلمانات كل الغانم ودعا
 ما لفعل شامال تفويضا يوما بعد يوما العدو يعطي المريب الصمت أن مؤكدا بكلمة ولو اإلسرائيلية

 مقررات وكل العامة والجمعية األمن مجلس قرارات كل الحائط بعرض ضاربا األرض، على يريده
 .الدولي اإلنساني القانون
 ناوعلي الفلسطيني، الشعب بقضية يتعلق فيما حمر خطوط اإلسرائيلي للعدو يعد لم"الغانم  وأضاف

 فالسالم والتعايش، السالم شعارات تحت لنا رسمها تم التي الحمر الخطوط كل نزيل أن المقابل في
 ".األطراف كل من متكافئا التزاما يتطلب متكافق مفهوم

 17/7/2017السياسة، الكويت، 
 
 األقصى المسجد في اإلسرائيلي تدين إجراءات االحتالل ماليزيا .39

 إنه وقالت األقصى، المسجد في اإلسرائيلي االستفزازي باإلجراء هوصفت ما رفضها ماليزيا أعلنت
 .المقدسة اإلسالمية المواقع لحرمة صارخا انتهاكا يمثل

 للقوانين انتهاكا يشكل األقصى المسجد دخول من المصلين منع أن الماليزية الحكومة واعتبرت
 إغالق اإلسرائيلية االحتالل لطاتس بقرار العبارات بأقوى تنديدها عن وأعربت الدولية، واألعراف
 .األقصى المسجد

 17/7/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 الدولتين اإلسرائيلية من أجل حل   -ماكرون يدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية  .53
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األحد إلى "استئناف المفاوضات" بين .(: ب.ف.أ) ،24فرانس 

أن بالده "مستعدة لدعم كل الجهود الدبلوماسية" من أجل التوصل  ين والفلسطينيين، مؤكدا  اإلسرائيلي
يقوم على دولتين، إسرائيل وفلسطين"، وذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء  إلى "حلّ 

ية في وأكد ماكرون أن "فرنسا تبقى مستعدة لدعم كل الجهود الدبلوماس اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
على وجوب أن "تعيش" دولتا إسرائيل وفلسطين "الواحدة إلى جانب األخرى  هذا االتجاه"، مشددا  

 ضمن حدود آمنة ومعترف بها مع القدس كعاصمة".
كما أضاف، "من المهم من أجل ذلك التأكد من أن الوقائع لن تؤدي إلى إعادة النظر في شروط 

لقانون الدولي، وأفكر هنا في مواصلة أعمال البناء في التفاوض والسالم، ومن احترام الجميع ل
وتابع ماكرون، "تبادلنا اآلراء حول هذه النقطة، وذّكرت بماهية الموقف الفرنسي  المستوطنات".
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وموقفي في هذا الصدد"، مختتما بالقول، "آمل فعال بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل أن تتقدم 
 المفاوضات".

كرون لنتنياهو "يقظة" فرنسا بشأن االتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية من جهة أخرى، أكد ما
كما صرح للصحافيين بأن نتنياهو الذي كان يقف إلى جانبه "أعرب عن قلقه بشأن  الكبرى مع إيران.

 النظام اإليراني.. وطمأنته إلى أننا يقظون وخصوصا بشأن التطبيق الدقيق لالتفاق بجميع بنوده".
أنه "يشاطر  ن ماكرون عزمه على "إطالق حوار مع إسرائيل حول متابعة هذا االتفاق"، مؤكدا  وأعل

 اإلسرائيليين قلقهم حيال تسليح حزب هللا" اللبناني.
 ن االجتماع سيكون مناسبة "للتعبير عن عدم التسامح مع إيران".إوقالت مصادر في اإلليزيه 

 16/7/2017، 24فرانس 
 

 مسؤولية فرنسا عن حملة "فال ديف" ويدعو لمحاربة "معاداة الصهيونية" اهولنتني ماكرون يؤكد .54
 75أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مراسم االحتفال بالذكرى .(: ب.ف.أ) ،24فرانس 

لحملة "فال ديف"، مسؤولية الدولة الفرنسية عن الجريمة التي ارتكبت بحق اليهود إبان الحكم النازي 
. وشدد ماكرون أنه لن يتنازل أمام "معاداة الصهيونية" التي اعتبرها الشكل الجديد من 1942عام 

 "معاداة السامية".
ألف يهودي عام  13لحملة اعتقاالت "فال ديف" التي استهدفت أكثر من  57أحيت فرنسا األحد الذكرى و 

 نتنياهو في مراسم االحتفال. بنيامين إبان الحقبة النازية. وشارك ماكرون ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 1942
وفي ختام االحتفالية، ألقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي كلمة أكد فيها على أن القدس هي العاصمة 

إلى  . كما هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي "اإلرهاب اإلسالمي"، داعيا  "دولة إسرائيلـ"الموحدة واألبدية ل
الشكر للرئيس الفرنسي على استضافته له في هذه الذكرى  هونتنياووجه  .التكاتف ومحاربته معا  

 المأساوية، وأكد على الصداقة العميقة والقديمة بين الدولتين الفرنسية واإلسرائيلية
 وهذه هي المرة األولى التي يشارك فيها رئيس وزراء إسرائيلي في مراسم إحياء الذكرى.
 16/7/2017 ،24فرانس 

 
 زيارة نتنياهو إلى فرنسا في باريس ضد   احتجاجات .55

ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين زيارة ر  ناشطون وجماعات موالية للفلسطينيين ضدّ احتج : العربية.نت
الجمهورية في ار غزة. وتجمع المحتجون في ساحة نتنياهو لفرنسا، وانتقدوا سياسة االستيطان وحص

ى صورة رئيس الوزراء اإلسرائيلي. باريس، حاملين الفتات كتب عليها فاشي وقاتل ومعذب عل
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واعتبرت رئيسة االتحاد الفلسطيني األوروبي، أوليفيا زيمور أن بسط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
 ماكرون السجادة الحمراء أمام شخص ينتهك المعاهدات الدولية أمر محرج. 

 16/7/2017 ،العربية نت، دبي
 

 على األراضي المحتلة "إسرائيل"دة هيئة رسمية في كندا توصي بعدم االعتراف بسيا .56
 "إسرائيل"سلطة المواد االستهالكية الحكومة الكندية بعدم االعتراف بسيادة  أوصت :القدس المحتلة

 " على منتجات تمّ إسرائيلملصق "صنع في  إضافة" إن. وقالت 1967على المناطق المحتلة عام 
 الستيراد المواد االستهالكية". تصنيعها في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الكندي

ن الجهة الحكومية المسؤولة أاليوم" العبرية في عددها الصادر يوم األحد  إسرائيلذكرت صحيفة "و 
، أمرت التجار في الدولة بإزالة LCBO –في مقاطعة اونتاريو الكندية  "المشروبات الروحية"عن بيع 

". إسرائيلحملت ملصقات "صنع في  إذاالرفوف، عن  اإلسرائيليةات عمر النبيذ المستورد من المست
 كما منع استيراد كميات جديدة من هذا النبيذ.

 16/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

  مواقع قطريةالمخابرات األمريكية يؤكدون قرصنة اإلمارات لب"واشنطن بوست": مسؤولون  .57
يـــة قـــولهم إن اإلمـــارات العربيـــة نقلـــت صـــحيفة واشـــنطن بوســـت عـــن مســـؤولين فـــي المخـــابرات األميرك

المتحدة تقف وراء اختراق وكالة األنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إلى انـدالع أزمـة 
 الخليج الحالية.

وبحســب الصــحيفة فإنــه لــيس مــن الواضــح مــن معلومــات المخــابرات األميركيــة مــا إذا كانــت اإلمــارات 
 أو أنها أوكلت لمتعاقدين القيام بذلك. هي التي قامت بالقرصنة بشكل مباشر،

 17/7/2017الجزيرة.نت، 

 
 .. وفرنسا تتعامل بحذر مع األزمةالكويت وواشنطن تأمالن بتسوية األزمة القطرية"الحياة":  .58

أنهــى أمـس وزيــر خارجيـة فرنســا جــان ايـف لودريــان جولتـه الخليجيــة التــي : رنــدة تقـي الــدين -بـاريس 
أميـــر الكويـــت الشـــيخ  إنثـــم الكويـــت واإلمـــارات. وقالـــت مصـــادر مطلعـــة  قادتـــه الـــى قطـــر والســـعودية

حـل لألزمـة،  إلـىصباح األحمد الصباح، ووزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون يعمالن للتوصـل 
ـــى عـــدد مـــن المبـــادف واآلليـــات لوقـــف تمويـــل المتطـــرفين  وقـــدما اقتراحـــات لخفـــض التـــوتر، وركـــزا عل

رد الدول األربع المعنية باألزمة على االقتراحات اليوم. ووصـفت مصـادر  واإلرهابيين، ويتوقعان تلقي
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مطلعة على زيارة لودريان السعودية بأنها اتسمت بالود بينه وبين ولي العهد األمير محمـد بـن سـلمان 
الذي يعرفه جيدا  كونه شغل منصب وزير الدفاع سابقا . واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة العليا 

 تركة للبحث في عدد من المشاريع قبل نهاية السنة، وعلى أن يزور ولي العهد باريس. المش
لودريــان جــاء ليســتمع إلــى كــل  إنأمــا علــى صــعيد الخــالف بــين دول الخلــيج وقطــر فقالــت المصــادر 

الفرقاء، والمساعدة في تخفيف التوتر. وتابعت أن السعودية تأخذ على قطر عدم احترامها اتفاقا  وقعه 
وســـحب القاعـــدة  "الجزيـــرة"، وأن مطالبهـــا مـــا زالـــت ذاتهـــا مـــع إضـــافة إغـــالق قنـــاة 2013ميرهـــا عـــام ا

ذلك خرق لسـيادتها.  أنالعسكرية التركية، وكانت الدوحة وافقت على المطالب األساسية واآلن تدعي 
لــى أمــل وزادت أن وزيــر الخارجيــة األميركــي ريكــس تيليرســون قــدم اقتراحــات، بالتفــاهم مــع الكويــت، ع

نتيجـة مرضـية. وأبـدى لودريـان موقفـا  حـذرا  مـن هـذه القضـية فزيارتـه ليسـت لفـرض أي  إلىبأن تؤدي 
موقــف، بــل لتســهيل األمــور وجــاء كــي يســتمع إلــى مــا لــدى الســعودية واإلمــارات مــن مالحظــات علــى 

 كانت لديهما أدلة على تورطها بتمويل اإلرهاب. إذاسلوك قطر وما 
ظيره السعودي عادل الجبير مسـائل إقليميـة، منهـا المسـألة السـورية، وعـرض عليـه وأثار لودريان مع ن

اقتــراح الــرئيس إيمانويــل مــاكرون تشــكيل مجموعــة اتصــال مــن الــدول الخمــس الدائمــة العضــوية فــي 
 مجلس األمن والسعودية وبعض الدول العربية للبحث في حل سياسي.

 17/7/2017الحياة، لندن، 

 
 ومراقبة دولية في قطر إقليميا   ريد حال  اإلمارات تقرقاش:  .59

)رويتــرز(: قــال مســؤول إمــاراتي كبيــر إن هنــاك حاجــة لمراقبــة دوليــة فــي األزمــة بــين قطــر وجيرانهــا 
 ."تنجح"العرب، مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة 

معـدة سـلفا مـن المقـرر أن وقال أنـور قرقـاش وزيـر الدولـة اإلمـاراتي للشـؤون الخارجيـة فـي تصـريحات 
 ."نريد حال إقليميا ومراقبة دولية"يدلي بها في لندن االثنين 

مليار دوالر، لم  300نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته "وأضاف قرقاش 
ن التفاصـيل دون أن يقدم مزيدا م "تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي لألفكار الجهادية واإلرهابية

 عن المراقبة المقترحة.
وقال قرقاش إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الواليات المتحـدة وقطـر يـوم الثالثـاء بشـأن تمويـل اإلرهـاب 

نحـن مسـتعدون … لكننا نرى مؤشرات اآلن علـى أن ضـغطنا يـنجح"وقال قرقاش  تمثل تطورا إيجابيا.
 ."ألن تستغرق هذه العملية وقتا طويال

  17/7/2017عربي، لندن، القدس ال
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 تمتد لسنوات قد : مقاطعة قطر"إيكونوميست" .61
أن يطـول أمـد القطيعـة وعـزل قطـر  "أيكونوميست انتيليجـانس يونـت"توقعت وحدة األبحاث البريطانية 

 لسنوات ال لمجرد أشهر، بالنظر لعمق أزمة الثقة بين قطر وجيرانها.
لعقوبات المفروضة على قطر زاد التأثير السـلبي علـى وقالت في تقرير حديث لها إنه كلما طال أمد ا

االســتقرار السياســي لهــا خاصــة فــي حــال تــأثر رفــاه القطــريين وأســلوب عيشــهم جــراء المقاطعــة بصــورة 
 أكبر.

أكدت أن مقاطعة دول الخليج ومصر للدوحة من شأنها أن تضع المنافسة والصراع الداخلي في قطر 
ضــع أميـــر قطــر ســوءا ، الفتــة إلـــى أن التواجــد العســكري األجنبـــي فــي المقدمــة، األمــر الـــذي ســيزيد و 

 المتنامي في قطر سيفاقم المشاعر العدائية بين الدوحة وجيرانها.
  17/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
لى الدوحةالدول المحاصرة سفراء  .60  يؤكدون القيام بتأمين عبور الطائرات األجنبية من وا 

دولة لدى جنوب إفريقيا وسـفير السـعودية ونائـب السـفير المصـري اجتمع محش سعيد الهاملي سفير ال
وزيـر المواصـالت فـي جنـوب إفريقيـا. وتـم، خـالل اللقـاء، مناقشـة المواضـيع  "جوزيف مسوانغانيي"مع 

حاطـــة الـــوزير الجنـــوب أفريقـــي بالتعـــاميم واإلجـــراءات التـــي اتخـــذتها الـــدول  ذات االهتمـــام المشـــترك، وا 
 والسعودية والبحرين ومصر، فيما يخص عبور أجوائها. األربع، دولة اإلمارات

لى دولة قطر. وتـأتي التحركـات  وأكد السفراء للوزير على القيام بتأمين عبور الطائرات األجنبية من وا 
الدبلوماســية بعــد تحركــات الدوحــة إلــى منظمــة الطيــران المــدني، وتقــديم شــكوى بحجــة مقاطعــة الــدول 

 طيرانها في أجوائها. األربع للطيران القطري، وحظر
  17/7/2017الخليج، الشارقة، 

 

 ن بين البحرية القطرية ونظيرتها البريطانيةي  انطالق تمرين   .62
)األناضول(: انطلق األحد، في قطر تمرينان بحريان مشتركان، أحدهما بين القـوات البحريـة األميريـة 

 خيرة والقوات الخاصة البحرية القطرية.القطرية والقوات البحرية الملكية البريطانية، واآلخر بين األ
وبذلك سيصل إلى خمسة، عدد التمرينات التي تجريها قطر مع دولة غربية خالل شهر، بعد إجرائهـا 

يونيو/حزيران الماضـي، وتمـرين مـع القـوات البحريـة الفرنسـية  18و 16مناورتين مع قوات أمريكية في 
 من الشهر نفسه. 22في 
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المعنوي بوزارة الدفاع القطرية فـي بيـان نشـرته وكالـة األنبـاء الرسـمية )قنـا( أن وذكرت مديرية التوجيه 
ــــا بحري ــــا مشــــترك ا مــــع القــــوات البحريــــة الملكيــــة " القــــوات البحريــــة األميريــــة القطريــــة بــــدأت اليــــوم تمرين 

 ."البريطانية في المياه اإلقليمية لدولة قطر
ومحاضرات في ميناء حمد الـدولي عـن مكافحـة  التمرين من مرحلتين: األولى تدريبات"وأوضحت أن 

الحرائق وحصر العطب واالتصاالت البحرية وتمارين خاصة بحماية السفن أثنـاء الرسـو، إضـافة إلـى 
 ."بعض المحاضرات التي تتعلق بعلم الحرب السطحية البحرية

ة مــــن األلغــــام المرحلـــة الثانيــــة تشــــمل التـــدريبات العمليــــة علـــى كســــح القنــــاة البحريـــ"وأشـــارت إلــــى أن 
واالتصـاالت البحريــة وتمريــر البالغـات لرمايــة المدفعيــة والصـواريخ البحريــة وعــددا كبيـرا مــن التمــارين 

 ."العملياتية البحرية األخرى
 16/7/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الرؤساء بين األدنى ترامب شعبية .30

 دور في التحقيق ضجيج دأيه لم األمريكية، اإلدارة تمنته ما عكس كرم: على جويس - واشنطن
 تداعيات وتفاعلت. موسكو مع ترامب دونالد حملة تواطؤ واحتمال الرئاسية االنتخابات في روسيا
 في الصحي الضمان خطة حول التصويت تأجيل جانب إلى روسية، بمحامية الرئيس ابن لقاء

 الشيوخ.  مجلس
 واشنطن" لـ استطالع وكشف. المئة في 36 إلى ترامب دونالد الرئيس شعبية هبوط مع ذلك تزامن
 رئيس ألي سنة 70 منذ مستوى األدنى هي ترامب شعبية أن أمس، "أس بي أي" وشبكة "بوست
 .الحكم في األولى الستة األشهر خالل أمريكي
 أن االستطالع واعتبر. الرئيس أداء األمريكيين من المئة في 58 غالبية معارضة االستطالع وكشف

 ،1975 العام في فورد جيرالد السابق الرئيس عليها حصل التي تلك من حتى سوأأ هي األرقام هذه
 ."ووترغيت" وفضيحة نيكسون ريتشارد استقالة بعد
 في 59 من أقل إلى المنصب توليهم من األولى األشهر في الرؤساء شعبية تهبط أال المعتاد ومن
 من المئة في 67 اعتقاد مع ذلك، يف أساسيا   دورا   لعبت روسيا مع العالقة فضيحة لكن. المئة

 .األمريكية االنتخابات في موسكو مع تواطأوا ترامب مساعدي أن الجمهور
 لمكتب دوالر ألف 50 مبلغ دفعت لترامب االنتخابية الحملة بأن أمس، أفاد تقرير الشبهات من وزاد

 عن أنباء ورود من أسبوع على قليال   يزيد ما قبل وذلك جونيور ترامب دونالد ابنه حاليا   يمثل محاماة
 .بالتواطؤ اتهامات عزز ما روسية، محامية مع عنه يبلغ لم اجتماع
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 "فيوترفاس. أس آالن" مكتب إلى الماضي،( يونيو) حزيران 27 بتاريخ المبلغ دفع عن النقاب وكشف
 رسوم غطيةلت بأنه المبلغ ووصف. السبت الفيديرالية االنتخابات للجنة مقدمة مذكرة في للمحاماة،

 ."قانونية استشارات"
 عام الرئاسية الحملة خالل نيويورك مدينة في روسية محامية مع اجتمع بأنه االبن ترامب دونالد وأقر

 المرشحة السابقة والده مناِفسة تضر معلومات لديها تكون ربما إنها له قيل بعدما ،2016
 .كلينتون هيالري الديموقراطية

 هرع أزمة في تسبب الذي االجتماع هذا عن التقارير ورود من أيام قبل رفاسفيوت لمكتب المبلغ ودفع
 .الحتوائها ترامب وفريق األبيض البيت
 حملة باسم ناطقون يردّ  ولم. المحاماة مكتب يمثلها التي الجهة أو الشخص عن المذكرة تكشف ولم

 .التعليق طلب على المحاماة مكتب وال ترامب انتخاب
 حملة مثلت التي "داي جونز" المحاماة لشركة دوالر ألف 538 على يزيد ما ضا  أي الحملة ودفعت
 لشركة "قانونية استشارات" لقاء دوالر ألف تسعين نحو الحملة دفعت كما االنتخابات، خالل ترامب
 .الماضي حزيران 30 بتاريخ وذلك الرئيس يملكها
 أجهزة مزاعم في الكونغرس لجان من وعدد خاص ومحقق العدل وزارة في مسؤولون ويحقق

 اتصاالت إلى إضافة ،2016 عام الرئاسية االنتخابات في روسيا تدخل حول أمريكية استخبارات
 .ترامب وحملة روس مسؤولين بين محتملة

 البيت من موكال   سيكون كوب تاي المخضرم المحامي أن السبت، بيان في األبيض البيت وأكد
 الضالعين ترامب مستشاري معظم عين كما الروسي، بالتدخل علقةالمت التحقيقات على للرد األبيض

 .عنهم للدفاع بارزين محامين التحقيق، في
 خطة على التصويت تأجيل ماكونيل ميتش الشيوخ مجلس زعيم إعالن أمس، ترامب أزمات من وفاقم

 لعملية نماكي جون السيناتور خضوع بسبب أوباما، باراك سلفه مشروع تلغي التي الصحي الضمان
 غياب ومع. العملية أجرى حيث أريزونا في واليته في للمكوث واضطراره دموية، جلطة بعد جراحية
 .الخطة لتمرير المطلوبة 50الـ األصوات تأمين الجمهوريين على يتعذر ماكين

 17/7/2017الحياة، لندن، 
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 إال قضية من قضايا اإلعالم القدسوما  .64
 حنا عيسى

يمكن أن تقتل، كما أنها متى خرجت ال يمكن استعادتها ثانية( اإلعالم هو  )الكلمة كالرصاصة 
السلطة الرابعة، وهو منبر القوي والضعيف، وصوت من ال صوت له، وأداة حرب وسلم في وقت 
واحد، وهو سالح نصرة الشعوب، وسالح هالكها، أحيانا  يعلي الحق وأخرى يكون بوق الظلم والذل، 

 تعددت أنواعه وتنوعت أساليبه.ومن أهمية اإلعالم 
وما القدس إال قضية من قضايا اإلعالم، يركز عليها تارة ويهملها تارة أخرى، يبرز معاناتها وهول 
فجيعتها، يصور الذل والمهانة ألبناء شعبها، ينقل صرخات التكبير من على مساجدها، وترانيم 

، وخبر عاجل على أوراق صحفه أجراس كنائسها، هي حلقة من حلقاته، وبرنامج من برامجه
 ومواقعه.

القدس قضية جيل قادم وجيل اندثر، قضية حضرت بنكبتها ونكستها واحتالل أرضها وهجرة أهلها 
ونسيانها أخيرا، قضية نتذكرها في موعد نشرة األخبار وننساها في نهايتها، نبكي عند مشهد اقتحام 

 ل، ودين وشعب وأرض.األقصى ونبتسم وكأن شيئا لم يكن، القدس قضية جي
القدس واإلعالم.. مفردتان على قدر كبير من األهمية والخطورة، فقد كانت القدس، على مّر التاريخ، 
قطب الرحى، ومبعث الحرب والسالم، كيفما تكن حالها تنعكس على حال الدنيا بأسرها. وكذلك 

ا لدراستنا وبحثنا، حيث يقال: اإلعالم له من األهمية والخطورة ما يجعله أهال الهتمامنا، وموضوع
 إن الكلمة كالرصاصة يمكن أن تقتل، كما أنها متى خرجت ال يمكن استعادتها ثانية.

إن المتابع لوسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية، المسموعة منها والمرئية والمقروءة، ليلحظ بوضوح 
ائيات العربية والتي تحظى غياب القدس وأخبارها وقضاياها بصفتها قضية جوهرية، فنرى الفض

بشهرة واسعة ومشاهدة عالية تتناقل البرامج الغنائية والمسلسالت التركية ومشاهد الفكاهة حتى أصبح 
مسلسل معين ومجريات أحداثه حديث العائلة وقضية العصر، وبالعودة لقضية القدس نراها تحتل 

 بيا ال يعلم عن القدس إال اسمها.خبرا ال يتعدى دقائق قليلة في أفضل األحوال لنجد شعبا عر 
فلماذا غابت القدس عن الساحة اإلعالمية؟ هل كان ذلك بسبب عدم وجود أخبار وأحداث تستحق 
أن تذكر؟ أم بسبب بعدها الجغرافي واحتجابها بحيث لم يعد أمرها يعنينا كثيرا ؟! أم بسبب وجود 

لتنمية المستدامة وأسواق المال، والمباريات قضايا أكثر أهمية منها؟! وال سيما اإلقليمية، وقضايا ا
والمسابقات، كأنهم ال يدركون دور القضية الفلسطينية، والقدس جزء منها، في تشكيل الخريطة 
الوجودية للمنطقة بأسرها من حيث السياسة واالقتصاد واألمن واالستقرار، وغير ذلك مما يخطر 

 ببالهم أو يعزب عنه!
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داث مهمة كثيرة، ويكفي ما يتعرض له سكانها من تهجير وهدم لبيوتهم، في القدس تجري كل يوم أح
حيث أصبح االحتالل يسلم إخطارات بالهدم ألحياء كاملة بدال من أن يهدم بيتا هنا وآخر هناك. 
والقدس ليست بعيدة عنا، إال إذا كان ما قاله إميل حبيبي صحيحا  من أن "القمر أصبح أقرب إلينا 

اء". ولندن أقرب إلينا من القدس. فليس هناك ما هو أهم من العاصمة الدينية من تينتنا القمر 
 والسياسية التي تهّود صباح مساء دون أن يحرك العرب ساكنا.

إن الجريمة التي ارتكبت بحق فلسطين وشعبها، وبحق المدينة المقدسة لجديرة بأن تظل فعالة تحرك 
مة صباح مساء حتى يتم تحريرهما، فإذا بدر ما النظام والمواطن على حد سواء، وتستصرخ األ

 يسترعي االنتباه ويستوجب االهتمام أعطي حقه، ولكن ليس على حساب القضية.
 

 أسباب غياب القدس في اإلعالم العربي:
 غياب التخطيط الصحيح: -1

إن تحديد األهداف خطوة ضرورية في نجاح أي عمل أو مشروع، لذلك يجب وضع أهدف واضحة 
ممنهجة ومتسلسلة لوسائل اإلعالم العربية، الحكومية منها والخاصة، ويجب كذلك أن تتم وخطط 

متابعة االلتزام بتحقيق هذه األهداف والخطط والعمل على تطويرها باستمرار. وكي نتمكن من إنجاز 
حتى ذلك فعال ، وكي تكون القدس على رأس أولويات األنشطة والبرامج المختلفة، إخبارية وثقافية و 

ترفيهية، حيث إن القدس مدينة سياحية عالمية، فإن ذلك يقتضي إنشاء بنك للمعلومات تحشد فيه 
كل المعارف المتصلة بالقدس، مما يمكن أن نطلق عليه اسم "موسوعة القدس" أو بنك معلومات 
القدس"، كما نقترح تخصيص جوائز ألبحاث موجهة تدور حول القدس، أو مقاعد وبعثات دراسية 

 لغرض نفسه.ل
 االهتمام بتبعات األمور: -2

أصبح العالم العربي بشعوبه وحكوماته يهتم بآثار العدوان اإلسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وتم نسيان أو تناسي القضية الجوهرية واحتالل األرض الفلسطينية وتهويد القدس الشريف، 

ها إرسال القوافل الغذائية والمساعدات اإلنسانية حيث أصبح الشغل الشاغل لألنظمة العربية وشعوب
وجمع التبرعات إلعادة إعمار المدن والقرى، دون االلتفات لوضع هدف بتحرير األرض وا عادة 
الالجئين إلى بيوتهم ومنازلهم، ومن هذه السياسة المتبعة أصبح اإلعالم العربي من مسموع ومرئي 

 ت والقوافل بأخبار سريعة ال تتعدى دقائق معدودة.ومكتوب بوقا  لنقل ونشر أخبار المساعدا
 تأثير اآللة اإلعالمية المعادية: -3
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إن المتابع للنشاط الصهيوني التهويدي في القدس، يالحظ أنه قبل اإلقدام على أي عمل كبير، مثل 
-الم هدم حي سكني، يعمد العدو إلى القيام بفعل ما، كعملية اقتحام إلحدى المدن مثال، ليشغل الع

عن الجريمة التي يقوم بها. وهذا يستدعي أن يكون لمؤسساتنا اإلعالمية عيون  -المشغول أصال
خلف رأسها أيضا ، لترى ما يجري أمامها وخلفها كذلك، وتعطي كل حدث حقه من التغطية دون أن 

 يطغى أحدها على اآلخر.
 االنقسام الفلسطيني والتعصب الحزبي: -4

سطيني، والتعصب الحزبي الذي يعصف مؤخرا  بالشعب الفلسطيني، وما يرافقه لالنقسام الداخلي الفل
من مؤتمرات ونقاشات وخالفات، وما لها من أثر في كل تفصيل في حياة الفلسطيني، ليصبح 
االنقسام وأخباره، وتصريحات قادة حزب هذا وحزب ذاك، وجبات دسمة لوسائل اإلعالم، تأخذ من 

أصحاب القضية، وبالتالي تأخذ أخبار األحزاب من حصة القدس حيزها على حساب القضية و 
وتهويدها، وهو ما يخدم بالنهاية دولة االحتالل حيث قدمنا للعالم ما يلهيهم ويبعدهم عن القدس وما 

 يجري فيها من تهويد وتهجير واحتالل.
 

 القدس بين ثنايا المصطلحات اإلعالمية:
التي يتم استخدامها في إعالمنا المحلي والعربي، وانعكس هناك العديد من المصطلحات والعبارات 

 على اإلعالم العالمي أيضا ، مما كان له أثر سلبي على القضية الفلسطينية وقضية القدس، ومنها:
 القدس الغربية والقدس الشرقية: -1

لقدس، عمل اإلعالم المحلي والعربي بقصد أو دون قصد على ترسيخ األداء اليهودي بأحقيتهم في ا
وذلك من خالل االنجرار إلى الترجمة الحرفية لإلعالم اإلسرائيلي، فترى نشرات األخبار والمقاالت 
والتقارير تعج بالعديد من المصطلحات الخاطئة، كالقدس الشرقية والقدس الغربية وأراضي عرب 

غير مباشرة بأن إسرائيل. فالموافقة على تقسيم القدس إلى شطرين شرقي وغربي، إقرار ولو بطريقة 
لليهود حقا في مدينة القدس مثلهم مثل العرب الفلسطينيين أصحاب األرض على حد سواء، وعند 
استخدام مصطلح "عرب إسرائيل" نقر أيضا  بأن العرب أقلية في دولة يهودية.. وهو ما يعتبر خطأ 

 قاتال يجب على إعالمنا العربي مراعاته وتصحيحه.
 لغربية إعالميا:فصل القدس عن الضفة ا -2

من المحاوالت الصهيونية لترسيخ وضع خاص بالقدس يختلف عن باقي األراضي التي احتلت معها 
، ذلك األسلوب في الحديث عنها، والذي يقوم على الفصل بين القدس والضفة، علما بأن 67عام 

رغم أن القدس ، 67القدس جزء ال يتجزأ من الضفة، أو الفصل بين القدس واألراضي المحتلة عام 
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احتلت معها في العام ذاته. وهذه المصطلحات تنطوي على تضليل إعالمي ومعرفي خطير. فالضفة 
لغويا  وجغرافيا  تنطوي على القدس، وفصل القدس عنها يصب في فكرة تدويل القدس وفقا لبعض 

 قرارات األمم المتحدة، أو توطئة لتقسيمها وفقا  لرؤية المحتل.
 القدس وأحيائها ومعالمها:تهويد حارات  -3

يتم استخدام مصطلح "حي اليهود"، والصحيح "حي أو حارة الشرف وحي المغاربة"، حيث كان أول 
م( هو االستيالء على حائط  1967هـ )1387عمل قام به اليهود بعد احتاللهم بقية مدينة القدس سنة 

ة أيام من احتالل القدس، وبذلك دفنت البراق، ودمروا حارة المغاربة، وتم تسويتها باألرض بعد أربع
جرافات اليهود تاريخ حارة وقفية إسالمية. وحارة الشرف حي كان يقطنه المسلمون في البلدة القديمة 

م،  1967في مدينة القدس، ويقع بجوار حارة المغاربة حيث قام اليهود بطرد أهلها عند احتاللها سنة 
 أسموها حارتهم، حارة اليهود!!وأسكنوا فيها اليهود، وأدخلوها ضمن ما 

وأيضا  استخدام مصطلح "حائط المبكى" والصحيح "حائط البراق"، وهو الحائط الذي يقع في الجزء 
الغربي من جدار المسجد األقصى المبارك، وُيْطِلُق عليه اليهود اسم "حائط المبكى" حيث زعموا أنه 

انونا أن "حائط البراق" جزء ال يتجزأ من المسجد الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم. والثابت شرعا وق
األقصى المبارك.. وهناك الكثير من مصطلحات التهويد التي أدخلها كيان االحتالل إلى مدينة 

 القدس العربية لتهويدها واحتاللها.
ن وبالرجوع إلى دراسة حول التغطية اإلعالمية اإللكترونية )اإلنترنت( لمدينة القدس المحتلة، بعنوا

"حضور مدينة القدس في اإلعالم على شبكة اإلنترنت" من إعداد الباحث محمد خليل الرفاعي، تبين 
، تليها الكويت %14.53أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض تأتي في المرتبة األولى بنسبة 

، ثم %8.13 ، ثم القاهرة بنسبة%8.48، ثم الجزائر بنسبة %9.35، ثم عمان بنسبة %13.82بنسبة 
، من مجموع الحضور اإلعالمي لمجمل العواصم العربية، ثم تتالى العواصم %7.26القدس بنسبة 

العربية األخرى. وتبين نتائج البحث باللغة اإلنجليزية باستخدام محرك البحث نفسه أن العواصم 
م تونس بنسبة ، ث%20.13العربية تترتب على النحو اآلتي: تحتل الكويت المرتبة األولى بنسبة 

، من مجموع الحضور اإلعالمي %9.62، ثم القدس بنسبة %16.87، تليها الجزائر بنسبة 17.87%
 لمجمل العواصم العربية.

وتترتب العواصم العربية فيما يخصُّ مجموع نتائج البحث باللغتين العربية واإلنجليزية على النحو 
، تليها الجزائر %16.77، تليها تونس بنسبة %19.54اآلتي: تحتل الكويت المرتبة األولى بنسبة 

 من مجموع الحضور اإلعالمي لمجمل العواصم العربية. %9.40، ثم القدس بنسبة %16.08بنسبة 
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فمما سبق نجد أن القدس تحتل المرتبة السادسة في نتائج البحث باللغة العربية، والمرتبة الرابعة في 
ة الرابعة في مجموع نتائج البحث باللغتين العربية واإلنجليزية، نتائج البحث باللغة اإلنجليزية، والمرتب

من مجموع الحضور اإلعالمي لمجمل العواصم العربية، وبالنظر إلى العواصم التي تتقدم على 
القدس والسيما باللغة اإلنجليزية ومجموع نتائج البحث باللغتين نجد الكويت وتونس والجزائر، وهي 

ا، وباستبعاد هذه العواصم نجد القدس تحتل المرتبة الرابعة بعد الرياض عواصم تحمل أسماء دوله
وعمان والقاهرة في نتائج البحث باللغة العربية، والمرتبة األولى في نتائج البحث باللغة اإلنجليزية، 

 ومجموع نتائج البحث باللغتين العربية واإلنجليزية.
لة التالية: أليست القدس العاصمة العربية المحتلة؟ وفي النظر للنتائج السابقة تتبادر للذهن األسئ

أليست مهد الديانات السماوية الثالث: اإلسالم والمسيحية واليهودية؟ أليست المدينة العربية الوحيدة 
التي تتعرض كل يوم للهدم والتهجير والتهويد؟ أليست المدينة العربية الوحيدة التي يهجر سكانها كل 

ود متطرفون من شتى بقاع العالم؟ القدس هي مسرى محمد عليه السالم وقيامة يوم ويوطن مكانهم يه
 عيسى عليه السالم.

وبعد جملة هذه التساؤالت والحقائق نرى القدس بعد غيرها من الدول في الحضور اإلعالمي على 
إيجاد  أبرز وسيلة إعالمية أال وهي "اإلنترنت" على الرغم من أهمية ما يجري فيها. ومن هنا نحاول

 جواب لهذه التساؤالت بالنقاط التالية:
 تبعية اإلعالم العربي لإلعالم الغربي. -1
تبعية اإلعالم الغربي للسياسة اإلسرائيلية التي تعمل على تهميش قضية القدس في سباق للزمن  -2

 لتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
للنظم العربية واإلسالمية والمؤسسات عدم وضع القدس بوصفها قضية رئيسية وأولوية بالنسبة  -3

 اإلعالمية.
عدم إدراك المؤسسات اإلعالمية المحلية والعربية لدور اإلعالم في القضية الفلسطينية بشكل  -4

 عام وقضية القدس بشكل خاص.
 

 توصيات
 من أجل إبراز قضية القدس بشكل صحيح في اإلعالم العربي نوصي بـ:

ة وتعميمها، حيث يتم استخدام المصطلحات الصحيحة في أماكنها توحيد المصطلحات اإلعالمي -1
 الصحيحة.

 االعتماد على متخصصين في صياغة المصطلحات أو ترجمتها. -2
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 السعي نحو إنتاج األخبار وتصديرها بدل االقتصار على استيرادها. -3
 تخصيص زاوية يومية للحديث عن القدس وأخبارها. -4
 ة تتابع المستجدات على ساحة المدينة المقدسة.وضع خطة إعالمية متحرك -5
رصد دعم مالي كبير للتعريف بقضية القدس وما يجري فيها من تهويد من خالل إنتاج األفالم  -6

 الوثائقية والتقارير المصورة والقصص اإلنسانية.
 اعتماد منهج دراسي حول القدس يدرس في البالد العربية لخلق جيل واع بقضيته. -7
 ل القدس قضية أساسية جوهرية للعالم العربي واإلسالمي.جع -8

 16/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وتريد بيعنا مياه البحر مياهنا،بالمئة من  87إسرائيل تستولي على  .65
 د. مصطفى البرغوثي

على التحويل غير الشرعي لمياه نهر األردن سببا رئيسيا في توتير األوضاع  إسرائيلكان إقدام 
قبل خمسين عاما، بشن إسرائيل لعدوان حزيران على مصر سوريا واألردن،  انتهت،سية التي السيا

 غزة.لما تبقى من أراضي فلسطين، الضفة الغربية وقطاع  وباحتاللها
 وال تتذكره بالطبع. ذلك،معظم األجيال الشابة ال تعرف 

ن خفض كمية المياه المتدفقة نحو وما يتجاهله العالم، أن إقدام إسرائيل على تحويل مياه نهر األرد
أقل  إلىمليون متر مكعب سنويا  1400أهم مواقع التراث الطبيعي العالمي، من  الميت، وأحدالبحر 
 إلىمليون متر مكعب من مياه نهر األردن  500حيث حولت إسرائيل  مكعب،مليون متر  30من 

لتلبية احتياجاتها اإلضافية،  خرىأصحراء النقب لخدمة تطوير مستوطناتها هناك، وحولت ماليين 
 دون مراعاة احتياجات اآلخرين.

وخلقت مشكلة جفاف البحر  وسوريا،على الحقوق المائية لألردن والفلسطينيين  إسرائيلوبذلك اعتدت 
 البحرين.قناة  إنشاءاألمر الذي استخدم كمبرر لطرح مشروع  زواله،الميت وخطورة 

 االتفاقياتوحسب  األردن،ين في الضفة الغربية من مياه نهر حقوق الفلسطيني أن األهم،األمر 
 بالكامل. إسرائيلمليون متر مكعب تأخذها  250 إلىالدولية، تصل 

مليون متر مكعب  ألففهو أن المصادر المائية في الضفة الغربية تعادل  أهمية،أما األمر األكثر 
ذى بمياه األمطار، وهذه الكمية حسب والمياه الجوفية التي تتغ األردن،سنويا، من مياه نهر 

المصادر المختصة تكفي احتياجات الفلسطينيين في األراضي المحتلة لخمسين عاما بمعدل 
 لترا من المياه للفرد سنويا. 170 إلىاستهالك يصل 
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من مصادر المياه الفلسطينية  %87أما الواقع فهو أن إسرائيل، بقوة االحتالل العسكرية تستولي على 
األراضي المحتلة، يخصص جزء كبير منها للمستوطنات غير الشرعية، ويضطر الفلسطينيون في 

 إلى المستهلكين،وبسعر يصل لمعظم  إسرائيل،إلى شراء جزء كبير من مياههم المستولى عليها من 
 المعدل.في  اإلسرائيليضعف ما يدفعه 

 870العذبة والطبيعية أي حوالي  من مياهنا النقية %87وبكلمات أخرى فإن إسرائيل تستولي على 
مليون متر مكعب من مياه البحر المزالة ملوحتها  32وتريد اآلن بيعنا  سنويا،مليون متر مكعب 

 يرون في ذلك إنجازا. للغرابة،ويا  الناس،وبعض  البحرين.قناة  اتفاقيةبسعر باهظ، حسب  صناعيا،
وبسبب السدود  ترحل،ي قطاع غزة قبل أن بسبب إنهاك المستوطنات اإلسرائيلية للحوض المائي ف

أحواض  إلىومنعها من الوصول  الخليل،التي بنيت الحتجاز مياه األمطار الهاطلة على جبال 
 من مياه غزة مالحة، وسبب انهيار منظومة المجاري تلوث معظمها. %97أصبحت  غزة،قطاع 

متر مكعب من المياه سنويا،  50ن أما في الضفة الغربية فال يسمح للفلسطينيين باستخدام أكثر م
 أيمتر مكعب سنويا  2400 إلىما يصل  باستهالكفي حين يسمح للمستوطنين غير الشرعيين 

ثمانية وأربعين ضعفا لما يستهلكه الفلسطيني، وذلك من معالم نظام التمييز العنصري الذي أقامه 
 .االحتالل

 وبعضها تنقطعمياه في أيام الصيف الحارة، ولهذا تعاني قرى وبلدات عديدة من انقطاع متكرر لل
المياه عنها لشهرين أو أكثر. وحتى في مدينة رام هللا ال تصل المياه لمعظم البيوت أكثر من مرة أو 

 أسبوعيا.مرتين 
والمائية، فال قناة البحرين، وال  اإلنسانيةوحصول الفلسطينيين على حقوقهم  االحتالل،بدون إنهاء 

 االستراتيجية.التنمية الوهمية ستنفعهم أو تلبي حاجاتهم غيرها من مشاريع 
حاول نتنياهو خداع العالم بعد عملية القدس األخيرة باالدعاء أنه لن يغير الواقع في المسجد 

ليه إمن الفلسطينيين من الحق الوصول  %90ولكنه غيره فعال منذ سنوات، ولهذا يحرم  األقصى،
الواقع في القدس واألقصى، وبكل ما يتعلق بمصادر المياه، ما وهو سيواصل تغيير  فيه،والصالة 

 دام المجتمع الدولي يحاول التكيف مع سياساته العدوانية بدل التصدي لها.
 16/7/2017، القدس، القدس
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 الخديعة الكبرى وسراب الصفقة .66
 ماجد الّشيخ 

قمعية، ال تمنح الداخل عادت مجازر قطع الرواتب لتطل برأسها من جديد، كسياسة انتقامية و 
الوطني أي أمل أو أفق في ظل انسداد واستعصاء تفاوضي، بالترافق مع تغول سياسي يعطي 
األجهزة األمنية المزيد من الحرية في اتخاذ إجراءات قمعية ضد الداخل الوطني، وضد الحريات التي 

خيباتهم العالقة والمعلقة يتشدق أهل السلطة بحمايتها والحفاظ عليها، وعلى رغم كل هذا، تزداد 
 ."حل الدولتين"و  "صفقة القرن"بحبال وأوهام 

بأوهامها وأوهام من يصدقها كحلم ليلة صيف، كما  "الصفقة التاريخية"وفي السراب أيضا  تعيش تلك 
تتبدل أحالم اإلدارة الترامبية، وهي تتقلب كما يتقلب صاحب البيت األبيض، كلما عّن له أن يغرد 

اتجاه الشرق ويوما  آخر في اتجاه الغرب، من دون أن يستقر على حال، فأي استراتيجية  يوما  في
أميركية يمكن الرهان عليها اآلن وهنا، على جبهة السياسة الفلسطينية؟ خصوصا  حين يصرح العديد 

يزل  من المسؤولين األميركيين بمن فيهم مبعوث ترامب، بأنه لم يتم بعد بلورة أي موقف متكامل، ولم
 هناك المزيد من المشاورات قبل بلورة موقف واضح.

ومع تآكل الشرعيات الفلسطينية جميعها، في ظل معطيات الداخل الوطني الذي لم يعد موحدا  أو 
متماسكا  على سياسات محددة، ومع سيادة وتجذر شرذمة االنقسام السياسي والجغرافي، والتشتت 

نماط من هويات متصارعة ومتقاتلة على قواعد تمكين إكراهية والتباعد الفصائلي والفئوي وسيادة أ
وسلطوية ما بين الضفة والقطاع، وفي داخل كل منطقة بما حوت واحتوت من فئويات، هذا الواقع 

تكتل الكل الوطني على برنامج  "تسوية وطنية"يجعل الفلسطينيين أحوج ما يكونون اليوم إلى إجراء 
 ي واالنشغال واالشتغال بتلك التسوية اإلقليمية.سياسي موحد أوال ، قبل السع

على أن حصر المداخل االستراتيجية الستعادة وحدة المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة قواه 
المناضلة والفاعلة، على قاعدة االلتزام بسلطة أوسلو، وما أنتجته من نظام سياسي، لن يستطيع 

ال ينبغي أن تحل مشكالت قطاع غزة بعيدا  من  ترجمة آفاق وتطلعات الشعب الفلسطيني. ولهذا
الوحدة الكفاحية الوطنية الفلسطينية، و/أو بروحية االنقسام والتقاسم، تلك التي أضرت إيما إضرار 
لى  بوحدة الحركة الوطنية وأعاقت تقدمها وتطورها، بل أعادتها سنوات إلى الوراء نكوصا  وتراجعا ، وا 

لعدو أن يحدثها، مهما حاول من جهود في إزاحة ما أحدثته عوامل الحد الذي ما كان في مقدور ا
االنزياح الداخلية عبر صراعاتها غير المبدئية، تلك التي أحالت ولم تزل تحيل أطراف المشروع 

 الوطني بكاملها إلى بقايا شرذمات تتصارع بدورها على السلطة.
 17/7/2017، الحياة، لندن
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ريسمدار بي  

يشعل عنفا  أن، من شأنه األطرافمن  أيكل خطأ صغير من  أنالوضع متفجر ومتوتر لدرجة 
)بعد المسجد الحرام في  أهميتههو المكان الثالث في  األقصىيؤدي الى انتفاضة جديدة. فالمسجد 

ء مكة ومسجد النبي محمد في المدينة، كالهما في السعودية(، بالنسبة لمليار ونصف مسلم في أرجا
الجامعة  – األردني –الفلسطيني   -العالم. إلدارة هذا المسجد هناك شركاء في الجانب االسرائيلي 

 العربية، بقدر ما السعودية أيضا ، وحتى ملك المغرب الذي يحمل لقب "رئيس لجنة القدس".
يحرص  في مجال الحرم، األوقافمنذ عشرات السنين والبالط الملكي في عمان يدفع الرواتب لرجال 

الجارية، والملك يضيف ما ينبغي من جيبه الخاص. وحين التف الزعماء  األوضاععلى تمويل 
في العالم العربي حملة التفتيشات في المجال  اإلعالم، وصفت وسائل األسبوعبالصمت في نهاية 

خراجهالكبير للمسجد بتعابير "الخطف" من اجل االستيالء على المكان   المسلمين. أيديمن  وا 
لسنا ملزمين بان ننفعل على نحو خاص من رد الفعل الالذع للناطق بلسان الحكومة  باإلجمال
. فحين يكون نصف سكان المملكة هم فلسطينيون، فان البيان يستهدف إطالق رسالة تهدئة األردنية

لبيان . فهل يريح هذا ااألقصىأن تستأنف الصالة في  إلىبان البالط الملكي لن يتراجع ولن يهدأ  –
اآلذان االسرائيلية؟.  كما يمكن القول أيضا  بانها كانت متوقعة بيانات حكومات قطر والكويت 

. ما يثير اإلغالق إلى أدتالعملية التي  أماموالجامعة العربية في القاهرة، ممن قلصوا عيونهم 
بيان القلق". من السعودية تتجلد، المغرب يحافظ على مسافة ومصر اكتفت بـ " أنهو  أكثراالهتمام 

رسائل من القدس، لعرض مالبسات الحدث، والتشديد على أن  أرسلتخلف الكواليس، كما فهمت، 
السالح خرج من المواقع الخفية للمسجد المقدس. ولكن ما خرج هو أنه في نهاية المطاف اعتبرت 

 –اجمين وضحاياهم المه –هذه العملية في الشارع العربي كسفك دماء بين المواطنين االسرائيليين 
، اآلخر. في عيون الطرف األقصىعلى حسابهم وعلى حساب حقوق العبادة الدينية للمصلين في 

واجبه وشجب العملية، التي لم تنفذ هذه المرة من مواطنين فلسطينيين من  أدىمازن  أبوكان  إذا
 عقاب جماعي؟  إليقاعأمرا  إسرائيل أصدرتالمناطق ضد اليهود، فلماذا 

بعد سنتين من حرب  1969اليوم منعت صالة يوم الجمعة عن المسلمين مرة واحدة فقط: في حتى 
مازن بانه سيسمح بالصالة في المسجد  أبوالستة. وألمح رئيس الوزراء نتنياهو في حديث مع  األيام

، يةاإلسرائيلتتبين نتائج خطيرة. وهذه مساحة زمنية لمحافل األمن  إاليوم الجمعة القادم، شريطة 
 فحص داخلي جذري لماذا بدا كإخفاق استخباري. إلجراء –المخابرات والشرطة 
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الفحم في أن  أم ثالثة منرائحة سيئة لقصور عملياتي. فكيف نجح  اآلنتنز عن هذه القضية منذ 
نطاق الحرم؟ فهل ناموا في الليل داخل  إلىسالحا ناريا  –ما هربوا على اإلطالق  إذايهربوا، 
كان كهذا، اخفى لهم  إذاكانت "العيون"؟ من كان في داخل النطاق شريكا في السر،  ينوأالمسجد؟ 

متابعة خفية لكل ما يحصل،  إلجراءوجدت السبل  إسرائيلالبنادق؟ إذ يمكن التخمين بان  أعطاهماو 
االستخباري بين  األخطارالهادئة، في المجال المتفجر. وسؤال آخر: اين اختفى  األيامحتى في 

 ستعدادات للخروج من ام الفحم وحتى فتح النار في صباح يوم الجمعة؟اال
تعقيدا. وهاكم ما  أكثرصورة الشرطي الدرزي في الحرم مذهول ويبكي على مقتل رفيقيه، تروي قصة 

، اإلسرائيليةكتبه رفيق الحلبي رئيس مجلس دالية الكرمل: "قرأت منشور تعقيب لجنة القيادة العربية 
أيضا ، يا رفيق قرأت وخجلت. أمس نقلوا تعديال  أنالهم بذات العملة".  أعيدبان  وخجلت. فكرت

 أعرج. بدال من التهدئة، خربوا.
 يديعوت أحرونوت

 17/7/2017، الغد، عم ان
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