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 هنية: لن نسمح بتمرير مخططات االحتالل بشأن األقصى .1
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن ة: غز 

وقال هنية في تصريح صحفي،  يسمحا بتمرير مخططات االحتالل في المسجد األقصى المبارك.
إن المسجد األقصى معركة مفتوحة، فهو قبلة المسلمين األولى بوابة السماء ومعركة هوية، اإلثنين، "

وأشار إلى أنه وفي تطور خطير لخطوات الكيان  وعنوان قضية دونه ترخص الدماء وتهون األرواح".
الصهيوني من أجل تقسيم المسجد األقصى كمقدمة للسيطرة الكاملة عليه قامت حكومة الكيان 

 وأضاف ب بإغالق األقصى ومنع أداء صالة الجمعة فيه للمرة األولى منذ نحو نصف قرن.الغاص
 "إن االحتالل يعتقد أنه في ظل انشغال األمة في صراعاتها سوف يكون األقصى وحيداً  قائاًل:

مكشوف الظهر، بل ويمعن في اتخاذ القرارات وما يسمى "قانون القدس الموحدة" لترسيخ تهويد 
 لمقدسة".المدينة ا

وخاطب هنية شعبنا في القدس المحتلة بالقول "نحن في معركة واحدة، وحماس لن تسلمكم ولن 
ودعا أبناء أمتنا التي ظلت عبر تاريخها تعتبر  تخذلكم، وأبناؤها يعرفون طريقهم لنصرة األقصى".

تيالء عليه فلسطين واألقصى قضيتها المركزية أن تهب نصرة له ولقطع الطريق على محاوالت االس
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وتوجه هنية بالتحية للمواقف الرسمية التي بادرت في التعبير  في هذا الظرف الدقيق من تاريخ األمة.
عن رفضها لما يجري في األقصى، داعيًا جميع المؤسسات ذات الصلة وخاصة منظمة التعاون 

وطالب علماء  اإلسالمي وجامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لوضع حد لجرائم االحتالل.
األمة بالتحرك من أجل األقصى المبارك والعمل على حشد الجهود الرسمية والشعبية إلفشال 
مخططات تهويده التي بدأت تخرج إلى حيز التنفيذ وبذل كل جهد ممكن وخاصة الدعاء للمجاهدين 

متداد األمة ودعا هنية القوى السياسية والنخب والمفكرين واإلعالميين على ا بالنصر والتمكين.
 لتنظيم وقفات تضامن ومسيرات غضب وتضامن مع األقصى.

وتوجه بالتحية إلى أهلنا المرابطين والمجاهدين في بيت المقدس، مضيفًا نحيي فيهم روح التحدي 
كما توجه هنية بالتحية لشهداء عملية  والتصدي للمستوطنين اإلرهابيين الذين يدنسون األقصى.

لة جبارين، والعلماء وأهل القدس الذين رفضوا الدخول للمسجد عبر البوابات األقصى األبطال من عائ
 اإللكترونية، خاصة سماحة مفتي القدس.

 17/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 

 فهي ما زالت ترزح تحت االحتالل : ما تمر به فلسطين ليس غريبا  في كلمة عباس العالول .2
 في الضفة الغربية المحتلة المؤتمر الشبابي العربي التطوعي األول في انطلق في رام هللا رام هللا:

فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس وبمشاركة ثالث عشرة دولة عربية، على أن تستمر نشاطاته 
 ،عن الرئيس نائب رئيس حركة فتح في كلمته ممثالً  ،على مدار ستة أيام. ووصف محمود العالول

البطش  ، فهي ما زالت ترزح تحت نير االحتالل وتعاني يومياً ن ليس غريباً "أن ما تمر به فلسطي
واإلرهاب والقتل والتنكيل". وأكد أن "ما يتعرض له المسجد األقصى من اقتحام وتدنيس وحصار 
وا غالق، ما هو إال محاولة من االحتالل لتحويل الصراع إلى صراع ديني". وقال "نشعر بالوحدة في 

مواجهة العدو المحتل لحماية مقدساتنا، وتواجدكم اليوم يعني لنا الكثير،  ت وتحديداً مواجهة التحديا
لمواجهة ما تفرضه سلطات االحتالل من حصار على شعبنا ومقدساته وباألخص على المسجد 

 األقصى وهذا يشعرنا بالدفء، فما زال في أمتنا أناس لم تفقد فلسطين، والقدس األولوية لديهم". 
فلسطين تفتخر أنها تنوب عن األمة في الدفاع عن المقدسات في القدس وحمايتها حيث  أنوأكد 

يحتدم الصراع به اآلن، في محاولة االحتالل استغالل األحداث لتنفيذ مخططه للتقسيم الزماني 
والمكاني للمسجد األقصى، وهو اليوم يكرس هذه اإلجراءات من خالل وضع كاميرات، وبوابات 

هي واحات أمان وسالم والوسيلة الوحيدة لحماية  المساجد أساساً  أند مداخله، كما إلكترونية عن
 األقصى تكمن بسحب جنود االحتالل، وسالحهم منه ومنع قطعان المستوطنين من تدنيسه". 
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وتطرق نائب رئيس حركة فتح في كلمته إلى أهمية منظمة "تطوع فلسطين" التي تعزز معاني الترابط 
نخراط بالخدمة والعمل العام في المجتمع في مواجهة ثقافة الالمباالة، وأن جذور االجتماعي واال

 التطوع في فلسطين كانت موجودة منذ زمن بعيد، حيث كانت تعرف سابقا بمصطلح )العونة(".
 18/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 بحر يطالب األمم المتحدة بعقد "جلسة طارئة" لحماية األقصىأحمد  .3

النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، األمم المتحدة لعقد "جلسة طارئة"  ،أحمد بحر .لب دغزة: طا
لحماية المسجد األقصى من انتهاكات االحتالل، وناشد كذلك القادة العرب والمسلمين بضرورة 
، "التحرك العاجل" إلنقاذ المسجد األقصى من مخططات االحتالل بالسيطرة واالستيالء عليه وتهويده

  في الوقت الذي أنذرت فيه حركة الجهاد اإلسالمي االحتالل بـ "دفع الثمن".
وأكد في تصريح صحفي على ضرورة تحمل القادة العرب والمسلمين مسؤولياتهم الكاملة "تجاه هذا 

باستمرار حصار االحتالل للمسجد األقصى ومنع المصلين  المعلم الديني لجميع المسلمين"، مندداً 
وحذر من وجود خطة إسرائيلية للسيطرة على المسجد األقصى ومدينة القدس وتغيير  يه.للوصول إل

 بحرإلى مصادقة إسرائيل على قانون "القدس الموحدة لليهود". ودعا  النظر معالمها الدينية، الفتاً 
نس لنفير والرباط" في المسجد األقصى، وحمايته من "داالشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لـ"

 االحتالل ومستوطنيه".
 18/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 سابقة خطيرة هإغالق المسجد األقصى ومنع الصالة في :تيسير خالد .4

ل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب حم  : نادية سعد الدين - انعم  
، "الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية أعمالها في السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد

واعتبر أن "إغالق المسجد األقصى المبارك أمام المصلين ومنع المسلمين من  مدينة القدس المحتلة".
الصالة في المسجد يعد سابقة خطيرة واعتداء على حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية 

وحذر من  .خل من شرطة وقوات وسلطات االحتالل"تحت كل الظروف وفي جميع األوقات ودون تد
 "مخطط االحتالل لخلق وقائع جديدة من شأنها تزوير التاريخ العربي واإلسالمي للمدينة"، داعياً 
"المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات االحتالل ودفعها إلى احترام مكانة القدس 

كما دعا "الدول العربية واإلسالمية وجميع  مة لدولة فلسطين".المحتلة باعتبارها مدينة مقدسة وعاص
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عروبة المدينة المقدسة والمس بمكانتها  الستهدافالدول الصديقة للرد على المحاوالت اإلسرائيلية 
 الدينية ومكانتها السياسية في العالمين العربي واإلسالمي".

 18/7/2017 ،الغد، عم ان
 

 و إلى شد الرحال لألقصى لمواجهة اإلجراءات االحتالليةيدع الفلسطيني األوقافوزير  .5
، 17/7/2017 أصدر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، يوم االثنين :رام هللا

توجيهاته الواضحة لممثلي مديريات األوقاف في المحافظات الشمالية بضرورة التطرق في خطبة يوم 
لمسجد األقصى من اعتداءات وانتهاكات غير مسبوقة من حكومة الجمعة القادم إلى ما يتعرض له ا

كما شدد على ضرورة حث المسلمين في فلسطين وخارجها لشد الرحال إلى  االحتالل اإلسرائيلي.
المسجد األقصى والصالة في األماكن التي يستطيعون الوصول إليها ونصرة أهلنا في مدينة القدس 

 ."إسرائيل"حكومة اليمين المتطرف في التي تعيش هذه األيام تحت حراب 
 17/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الهباش: ال نقبل بتغيير الوضع التاريخي للقدس ولألوقاف السيادة الكاملة على األقصى .6

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية  :وفا –رام هللا 
حمود الهباش، أن اإلجراءات اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة لمدينة م

القدس باطلة وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على الوضع 
في  الميةاإلسالسيادة الحصرية والوحيدة لألوقاف  إلىالتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، باإلضافة 

 القدس على كافة مرافق الحرم القدسي الشريف وبواباته وساحاته.
 17/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الحمد هللا يهاتف نظيره األردني لبحث آخر التطورات في القدس .7

، رئيس الوزراء األردني هاني 17/7/2017 هاتف رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، االثنين :رام هللا
التطورات في القدس، والتصعيد اإلسرائيلي الخطير بحق المسجد األقصى،  أخرلقي، لبحث الم

والمساعي المبذولة من قبل القيادتين الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس واألردنية وعلى 
ي رأسها الملك عبد هللا الثاني، في الدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ف

وأكد الحمد هللا الرفض المطلق للذرائع األمنية  القدس، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقها.
اإلسرائيلية في تبرير خطواتها التصعيدية في المسجد األقصى، محذرا من المخططات اإلسرائيلية في 
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ة، وفرض مزيد تغيير "الوضع القائم" في القدس، والمساس بمكانة المسجد األقصى الدينية والتاريخي
خاصة في القدس،  اإلسرائيليالتصعيد العسكري  أنوشدد على  من القيود على حرية العبادة فيه.

 .األفعالوتصاعد ردود  األمنية األوضاعسيؤدي إلى تدهور 
 17/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يصيب مصطفى البرغوثي برصاصة مطاطية في رأسه .8

ذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن األمين العام لحركة المبادرة الوطنية  :الضفة المحتلة
الفلسطينية مصطفى البرغوثي أصيب برصاصة مطاطية بالرأس خالل مواجهات في منطقة باب 

 وأشارت طواقم الجمعية إلى أنه جرى نقل البرغوثي إلى مستشفى األسباط في مدينة القدس المحتلة.
 المقاصد بالمدينة.

 17/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بااللتزام بحل الدولتين الستئناف عملية السالم "إسرائيل"المالكي يطالب  .9
بااللتزام بحل  "إسرائيل"رياض المالكي  الفلسطيني طالب وزير الخارجية والمغتربين :شينخوا - رام هللا

وقال المالكي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء  الم برعاية أمريكية.الدولتين الستئناف مفاوضات الس
"شينخوا": إن الموقف الفلسطيني يؤكد أن الطريق األساسي والوحيد للوصول إلى اتفاق سالم هو 
عبر المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأضاف: "نعتبر أن المفاوضات 

رئيسي لتحقيق السالم ونحن جاهزون لالنخراط فيها في الوقت الذي تعلن فيه السياسية هي الطريق ال
وقال المالكي: إن زيارة  إسرائيل أنها ملتزمة بحل الدولتين كحل رئيسي ووحيد للعملية السياسية".

الصين "بمثابة رسالة صداقة وشكر وامتنان للموقف الصيني الداعم  إلىالرئيس محمود عباس 
وأكد المالكي وجود رغبة لدى فلسطين في أن يكون  نية على مدار سنين طويلة".للقضية الفلسطي

( وكافة األمور المتعلقة "إسرائيل"للصين دور وحضور مهم في العملية السياسية الجارية )مع 
 بالمنطقة ككل.

 17/7/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مصريحرصها على األمن القومي ال ُتجددغزة"  في داخليةال" .11
جد د قائد قوى األمن الداخلي في غزة، توفيق أبو نعيم، التأكيد على التزام القطاع باستقرار  :غزة

 وقال أبو نعيم في تصريحات صحفية، االثنين األمن القومي لمصر، وعدم السماح بالمساس به.
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كٍل من مصر ، "إن وزارة الداخلية لن تسمح للعابثين بتهديد األمن القومي المشترك ل17/7/2017
وأضاف "وزارة الداخلية واألمن الوطني كانت  وفلسطين، وعازمون على ضبط الحدود ومنع التهريب".

وما زالت حارسة للحدود والجبهة الداخلية، واألمينة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومهما تعرضت 
 للمؤامرات واالستهداف فلن نتوانى عن أداء مهامنا وواجباتنا".

 17/7/2017قدس برس، وكالة 
 

 أحمر ال يمكن السكوت عن المساس به خط   األقصىحماس والجهاد:  .11
أكدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي أن المسجد األقصى خط أحمر والمساس به أمر ال ة: غز 

إلى وقف إجراءات  ،في بيان مشترك ،ودعت الحركتان ُيمكن السكوت عنه بأي حال من األحوال.
يد الحكومة المتطرفة عن المسجد األقصى المبارك، وعودة السيادة عليه لدائرة االحتالل ورفع 

األوقاف اإلسالمية كما كانت، ووقف اقتحامات المستوطنين لساحاته الشريفة والكف عن مالحقة 
وأكدت الحركتان أن ما جرى  المصلين والمرابطين هناك، محزرين من عواقب ذلك على العدو ذاته.

األيام الماضية لن يمر مرور الكرام، وحذرت االحتالل من أن استمرار عدوانه  من عدوان خالل
 وعدم كف يده سيؤدي إلى تصعيد كبير يتحمل االحتالل كامل المسؤولية عن تداعياته.

ودعا البيان الجماهير الفلسطينية إلى التأهب وا عالن النفير العام للدفاع عن المسجد األقصى، 
، والخروج بمظاهرات حاشدة في كل أرجاء الوطن والشتات معبرة عن وتصعيد انتفاضة القدس

 رفضها للعدوان الصهيوني، ومجددة لعهد النصرة للمسجد األقصى وفداءه بالروح والنفس. 
كما دعتا جماهير األمة وعلماءها ودعاتها وأحرارها إلى نصرة المسجد األقصى المبارك وعدم 

من آكد الواجبات وأولى األولويات، وأكد بيان الحركتين على االنشغال عنه، فنصرة األقصى واجب 
ضرورة أن تقوم األمة بدورها وأن تضغط على حكوماتها لوقف التطبيع والعمل على مقاطعة الكيان 

 الصهيوني ومحاصرته وقطع كل عالقة معه باعتبار أن أي عالقة معه حرام. 
ه االحتالل من عدوان يومي يهدد بإشعال وأوضحت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي أن ما يرتكب

المنطقة بأسرها وينذر بحالة من الحرب التي ُتصر الحكومة المتطرفة على أن تكون حربًا دينية من 
 خالل ما تتخذه من سياسات عنصرية حاقدة بحق المسلمين ومقدساتهم في فلسطين.

 17/7/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 األقصى على جرائم االحتالل بحق   زة.. حماس والجهاد تهددان بالرد  خالل مسيرة بغ .12
، االحتالل اإلسرائيلي من 17/7/2017االثنين حذرت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، مساء  :غزة

وهددت الحركتان خالل مسيرة مشتركة في  مغبة استمرار عدوانه بحق المسجد األقصى المبارك.
ت اإلسرائيلية بحق األقصى، بالرد على تلك الجرائم وتصعيد العمل المقاوم مدينة غزة رفضًا لإلجراءا

وشارك المئات من أنصار الحركتين من ميدان فلسطين في غزة صوب  األهداف اإلسرائيلية. ضد  
تدعو  أخرىبرج "شوا وحصري" وسط المدينة، وسط شعارات غاضبة لنصرة لألقصى، وهتافات 

 ة المحتلة.لتصعيد العمل المقاوم بالضف
وقال عضو المكتب السياسي بحركة حماس فتحي حماد إن "الشعب الفلسطيني يجتمع اليوم نصرة 

وأضاف: "نقف اليوم من غزة  لألقصى ليشكل منصة انطالق لكل المجاهدين لالنتقام من االحتالل".
ر في عدوانه بحق نجدد البيعة والعمل والجهاد على إال نلين للمحتل"، محذرًا االحتالل من االستمرا

ال  "سيفتح على نفسه بابًا من أبواب الجحيم". وذكر حماد أن المرحلة المقبلة في الصراع  األقصى، وا 
مع االحتالل ستشهد تطورًا في المواجهة، مضيفًا: "سنقفز عن كل الحواجز، وسنصل إلى رقاب 

فاضة القدس وتوفير الدعم ودعا إلى تطوير انت اليهود وسندوسها كما دسناها في العصف المأكول".
 للمقاومة في الضفة والقدس المحتلتين لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي. واإلسناد

وطالب القيادي بحماس األمة العربية واإلسالمية بالوقوف عند مسؤولياتها التاريخية تجاه ما يحاك 
وحث  حماد  ه.ضد األقصى، وتوفير شبكة أمان ودعم سياسي وا عالمي ومادي للمقاومة لحمايت

 علماء األمة للتحرك العاجل وحشد الطاقات إلفشال المؤامرات التي تحاك ضد األقصى.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إن عملية عائلة 
 جبارين في القدس المحتلة تؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد في غزة والضفة والداخل المحتل.

وضح الهندي خالل كلمته أنه عندما بدأت "إسرائيل إجراءاتها ضد األقصى جاء الرد من أم الفحم وأ
وناشد ضمير األمة العربية واإلسالمية لليقظة ضد ما يحاك من مؤامرات  لنؤكد أننا شعب واحد".

وشدد الهندي على أن المؤامرة ضد  ضد األقصى، وأن تنسى خالفاتها وتتوحد من أجل القدس.
ألقصى لن تمر بهدوء، مضيفًا "إسرائيل تتوهم حينما تستغل الوهن العربي بالمنطقة لكن ذلك يستنفر ا

وتابع حديثه "نحن  فينا كل معاني الجهاد والمقاومة ومن حيث ال تتوقع إسرائيل سيأتيها الرد".
ن هذه القدس الموحدة عاصمة فلسطين واألمة لنثبت للعالم كله أننا  أصحاب حق في هذه األرض، وا 

 أصحاب الحق".
 17/7/2017 ،فلسطين أون الين
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 لتصعيد انتفاضة القدس والتصدي لقوات االحتالل وكسر القيود عن األقصىحماس تدعو  .13
أشادت حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، بحراس المسجد األقصى  غزة:

كترونية، التي تهدف إلى إحكام السيطرة والمصلين الذين رفضوا دخوله عبر بوابات التفتيش اإلل
حداث تغيير في الوضع القائم ومنع شد الرحال إليه والرباط في ساحاته. وأكد أن هذه  األمنية عليه وا 
اإلجراءات التي وصفها بـ"الخطيرة وغير المسبوقة" ستبوء بالفشل ولن تنجح في توفير األمن 

مسجد األقصى وأداء الصالة فيه بكامل حريته. للمقتحمين، أو نزع حق الشعب الفلسطيني في ال
ودعا الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد انتفاضة القدس والتصدي لقوات االحتالل وكسر القيود عن 
 المسجد األقصى"، داعيًا أبناء األمة العربية واإلسالمية إلى دعم صمود المقدسيين والمرابطين هناك.

 18/7/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 التزامها بالدفاع عن المسجد األقصىالجهاد تؤكد حركة  .14
أن إجراءات االحتالل في المسجد األقصى ، في بيان لها ،أكدت حركة الجهاد اإلسالمي غزة:

. وقالت إن إقدام قوات االحتالل على اتخاذ ""عدوانية"، وأكدت أن التصدي لها "واجب لن نتخلى عنه
سجد األقصى بهدف فرض سيطرته الكاملة عليه والتحكم في سلسلة من "اإلجراءات العدوانية" في الم

أوقات الدخول والصالة فيه وصواًل لفرض التقسيم الزماني والمكاني. باإلضافة إلى تأمين االقتحامات 
 المتواصلة من قبل المستوطنين الصهاينة، تمثل "عدوانا سافرا".

لمين وتراجعهم عن أي فعل حقيقي وأضافت أن هذا العدوان يأتي في ظل "غفلة من العرب والمس
إلى إغالق  يوقف عدوان االحتالل وانتهاكاته اليومية لقدسية المسجد األقصى المبارك"، مشيراً 

المسجد األقصى ومنع الصالة فيه مدة ثالثة أيام وما تبع ذلك من "إجراءات عدوانية" قام بها 
قصى المبارك، ووجهت رسالة تهديد وأكدت الحركة التزامها بالدفاع عن المسجد األ االحتالل.

لالحتالل جاء فيها "نؤكد على أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذا العدوان". وشددت على أن 
الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجبه المقدس لـ "حماية األقصى والذود عن كرامتهم وكرامة أهلنا 

 المقدسيين والمرابطين في القدس واألقصى".
 18/7/2017 ،لندن القدس العربي،

 
 عليه "إسرائيلـ"محيسن: ال عالقة لليهود باألقصى وال سلطة ل .15

حيا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال المحيسن صمود المقدسيين، وحذر من مخطط  :رام هللا
وجوب إعادة أوضاع في الحرم القدسي إلى ما كانت  إسرائيلي الستغالل األحداث لتهويده، مؤكداً 
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: 17/7/2017 وقال محيسن في حديث إلذاعة موطني اإلثنين الرابع عشر من هذا الشهر. عليه قبل
ما كانت عليه قبل الساعة السابعة من  إلى األمور"ال يمكن القبول باألمر الواقع، والبد من عودة 

 نيةاإللكترو صباح يوم الرابع عشر من هذا الشهر، وعلى سلطات االحتالل اإلسرائيلي إزالة البوابات 
وشدد محيسن على ملكية المسلمين للمسجد األقصى وقال:  وحواجز التفتيش عن مداخل األقصى".

من مخطط إسرائيلي  عليه"، محذراً  اإلسرائيلي"ال عالقة لليهود باألقصى وال سلطة لحكومة االحتالل 
 حدث لتهويده. أيالستغالل 

 17/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 باطلة األقصىفي محيط  اإلسرائيليةفتح: اإلجراءات  .16
 األقصىرفضت حركة فتح اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة التي فرضتها على محيط المسجد  :رام هللا

والسماح لليهود باقتحام ودخول المسجد األقصى المبارك  اإللكترونيةالمبارك وخاصة نقاط التفتيش 
 مهما طال الزمن. إلجراءات باطلة ولن تخلق حقاً وباحاته، مشددة على أن هذه ا

 وأكد المتحدث باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، في بيان للحركة، اإلثنين
واهمة إن ظنت أن القبضة األمنية في القدس هي الحل للمشكلة القائمة،  "إسرائيل"، أن 17/7/2017

ي ثبت فشلها، فإننا نؤكد أن كل المحاوالت اإلسرائيلية الحالية تستنسخ التجارب الماضية الت إذوأنها 
لتهويد المسجد األقصى وعزل القدس بكاملها عن محيطها العربي الفلسطيني ستبوء بالفشل تحت 
وطأة وعزم شعبنا وأهلنا الصامدين المرابطين المؤمنين، وأن الحل يكمن فقط من خالل االنسحاب 

وشدد على أن كل اإلجراءات  ة الفلسطينية المحتلة ووفقا للقانون الدولي.من أراضي الدول اإلسرائيلي
جنب  إلىاإلسرائيلية باطلة وستفشل، وستبقى القدس ومسجدنا األقصى المبارك بمآذنه وقبابه، جنبا 

مع كنائسنا وأجراسها شاهدة على حقنا ووجودنا التاريخي األبدي، ولن تستطيع إجراءات باطلة أن 
 ألرض وحقيقة التاريخ الذي يرسم المستقبل. تغير وجه ا

 17/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دحالن" -التفاصيل الكاملة لتفاهمات "حماس  اليوم السابع": .17
كشفت مصادر فلسطينية على إطالع كامل بالتفاهمات التي جرت بين القيادي : كتب أحمد جمعة

التباحث  فد حركة حماس برئاسة يحيى السنوار وأبرز النقاط التي تم  الفلسطيني محمد دحالن وو 
حولها، مشيرة إلى أن مصر تتعامل باألساس مع قطاع غزة العتبارات إنسانية وللحفاظ على أمنها 
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القومي موضحة أن القيادة المصرية تتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب 
 الفلسطيني 

المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللقاءات التي جمعت قيادات في حركة  وأكدت
حماس وعدد من قيادات التيار اإلصالحي لحركة فتح ركزت على عدد من النقاط في مقدمتها عدم 
المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية، موضحة أنه جرى االتفاق على اعتبار المنظمة الممثل الشرعي 

 حيد للشعب الفلسطيني والمطالبة بإصالحها وتفعيلها.والو 
وقالت المصادر إن هدف التفاهمات لتسهيل مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية لنزع ذرائع الرئيس 

وكشفت المصادر عن اتفاق دحالن والسنوار على الدعوة النتخابات عامة  الفلسطيني محمود عباس.
كدة استعداد حماس لحل اللجنة اإلدارية التي شكلتها رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤ 

 الحركة بغزة مقابل تراجع الرئيس الفلسطيني عن حصار غزة شريطة أن يتم ذلك بشكل متزامن.
التوصل التفاق حولها وهو تفعيل لجنه التكافل وهي مشكلة  تم   وأشارت المصادر إلى نقطة هامة جداً 
موضحة أن الدور األهم لها هو تقديم المساعدات لغزة عبرها  من ممثلة كافة الفصائل الفلسطينية،

لتمكينها من الصمود خاصة والسيما في قطاع الكهرباء والصحة والمساعدات االجتماعية لألسر 
 الفقيرة وا عادة تأهيل ومساعدة المزارعين والصيادين. 

حسب األصول والقانون وأكدت المصادر أن وفد حماس ودحالن اتفقا على تفعيل المجلس التشريعي 
وحماس  عباساألساسي إضافة لتفعيل لجنة المصالحة المجتمعية بحسب اتفاق القاهرة الموقع بين 

سواء من ، 7002سنة وكافة الفصائل الفلسطينية وهي اللجنة المعنية لحل مشكلة الدم العالقة منذ 
 مثلما حدث في جنوب أفريقيا. ومعنوياً  استشهدوا أو جرحوا وهم بالمئات، وضرورة تعويضهم مادياً 

وأوضحت المصادر أن دحالن شدد خالل لقاءه مع وفد حماس على وحدة الضفة الغربية وقطاع 
وفد حماس لمواجهة كل دعاة فصل غزة عن الضفة سواء بالتصريح أو القيام بذلك فعليا  غزة، داعياً 

ن شدد على أن قطاع غزة، وأكدت المصادر أن وفد التيار اإلصالحي بقيادة دحال على األرض.
مخزون وطني تاريخي للشعب الفلسطيني موضحة أن قيادات التيار اإلصالحي أكدت أنها لن تترك 
أو تسمح ألي شخص بتدمير ذلك، موضحة أن تقديم الدعم ألهالي قطاع غزة واجب وطني 

 موضحة أن وفد حماس ودحالن اتفقا على أنه ال دولة أو وطن دون القدس.
مصادر أن حماس لديها نية صادقة لضبط أمن الحدود مع مصر، مؤكدة أن اإلجراءات وأوضحت ال

األخيرة التي اتخذتها الحركة على الحدود مع القاهرة جادة، مشيرة لقيام الحركة بحملة اعتقاالت 
 واسعة في صفوف المتشددين في غزة وهو ما يعد تحرك إيجابي لالنفتاح بشكل أكبر مع مصر.

 17/7/2017 ،، مصراليوم السابع
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 نتنياهو يطالب فرنسا بالضغط على لبنان لطرد قادة حماس المقيمين فيها .18
نه أكشف مصدر سياسي يرافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، : نظير مجلي - تل أبيب

تمارس خالل الزيارة التي قام بها نتنياهو لفرنسا، طلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن 
« حزب هللا»بالده نفوذها على لبنان وتطالب الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، لجم 

 والحد من نفوذه في الدولة ومنع استقبال قيادات حماس المبعدة من قطر.
فقد طرح نتنياهو، قلق إسرائيل إزاء الوضع في لبنان. وطلب من ماكرون تفعيل تأثيره على الحكومة 

في الدولة، خاصة في جنوب لبنان. كما طلب من « حزب هللا»انية، في كل ما يتعلق بنشاط اللبن
ماكرون نقل رسالة إلى الحكومة حول نية عدد من قادة حماس االنتقال للنشاط في لبنان. وقال 

فرنسا تدير عالقات خاصة مع الحكومة اللبنانية، ويمكن »نتنياهو للصحافيين بعد اللقاء، إن 
 «.ن إجراء حوار معها بشأن )حزب هللا(لماكرو 

يسيطر اليوم على « حزب هللا»ونقل لمصدر عن نتنياهو قوله لماكرون، في لقائهما األحد، إن 
نصف األراضي اللبنانية، ويفعل فيها ما يشاء، من تحويل األحياء السكنية إلى مخازن أسلحة 

ت األرض. وكل هدفه محاربة إسرائيل وصواريخ، إلى إقامة مصانع أسلحة، وحتى بناء األنفاق تح
يران تسيطر على سوريا وتحاول تحويلها إلى ساحة حرب أخرى مع إسرائيل.  لصالح إيران. وا 
وحماس في الجنوب تستعد هي األخرى لمحاربة إسرائيل ومستعدة لتسخير رجالها لمصلحة كل من 

 يحاول محاربة إسرائيل.
 18/7/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 ةو يتراجع عن تأييد اتفاق وقف إطالق النار في سورينتنياه .19

رئيس ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن القدس، من 17/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع عن تأييد حكومته التفاق وقف إطالق النار في سوريا، 

 ألمريكية وروسيا، بدعوى أنه "سيعزز من قوة إيران". ليه الواليات المتحدة اإالذي توصلت 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية، اليوم اإلثنين، من بينها الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، عن 
نتنياهو قوله مساء األحد في العاصمة الفرنسية باريس:" إسرائيل تعارض اتفاق وقف إطالق النار 

ليه بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا". وأضاف نتنياهو، إل في جنوبي سوريا الذي تم التوص
 الذي كان يتحدث إلى الصحفيين اإلسرائيليين المرافقين له، إن هذا االتفاق "سيعزز قوة إيران". 

وكان نتنياهو قد رحب باتفاق وقف إطالق النار، الذي توسطت فيه الواليات المتحدة وروسيا، في 
 يوليو/تموز الجاري. 9دخل حيز التنفيذ بتاريخ جنوب غرب سوريا، و 
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، رائد جبر عن موسكو ، ومنأسعد تلحمي، من الناصرة، عن 18/7/2017، ، لندنالحياةوأضافت 
كلم فقط عن الحدود مع إسرائيل يعزز  20مسافة  إيرانحقيقة أن االتفاق ُيبعد »إن  قال أن نتنياهو،

. وحاولت موسكو طمأنة إسرائيل على لسان وزير الخارجية «الوجود اإليراني ويهدد مصالحنا األمنية
ستقومان بكل ما تستطيعان من أجل توفير رد »سيرغي الفروف الذي قال أمس إن روسيا وأميركا 

 «.على االحتياجات األمنية إلسرائيل في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سورية
يكشف خالفات حقيقية بين إسرائيل وكل من  واعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية أن تصريح نتانياهو

أميركا وروسيا، واحتجاجًا إسرائيليًا على أن الدولتين لم تأخذا في اعتباراتهما القلق اإلسرائيلي من 
ولم توافقا على مطلب إسرائيل باشتراط االتفاق بإخراج القوات الشيعية »الوجود اإليراني في سورية 

 «.من األراضي السورية
انياهو أن إسرائيل أجرت في األشهر األخيرة اتصاالت حثيثة مع روسيا والواليات المتحدة وأوضح نت

لى وزير الخارجية األميركية ريكس تيلرسون، وذلك  وأنه تحدث شخصيًا إلى الرئيس فالديمير بوتين وا 
 في سورية. إيرانلتوضيح أخطار وجود 

ة )الشيوخ( الروسي أليكسي بوشكوف في غضون ذلك انتقد العضو البارز في مجلس الفيديرالي
إذا »، موضحًا أنه «ليس كافيا»تصريحات نتانياهو. وقال إن الرفض اإلسرائيلي التفاق وقف النار 

ترفض في شكل قاطع اتفاق الهدنة فعليها أن تقدم بدياًل لوقف العنف في المنطقة،  إسرائيلكانت 
؟ ألن الرفض ليس إسرائيليمكن أن تلعبه  عليهم أن يقولوا ماذا سيقدمون، وما هو الدور الذي

 «.سياسة

 
 رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي: لن يتم التصويت على "قانون القومية" قبل العطلة .21

قال رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، دافيد بيتان، اليوم اإلثنين، إن ما أطلق عليه : هاشم حمدان
ه في الكنيست قبل موعد خروجها إلى العطلة الصيفية بعد "قانون القومية" لن يطرح للتصويت علي

 أسبوعين، ما يعني أن التصويت عليه سيتأجل بنحو ثالثة شهور على األقل.
ويأتي هذا القرار خالفا لمطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع أن يشارك في األيام 

كنيست للدفع باقتراح القانون، وذلك بهدف تقديم القادمة في مباحثات اللجنة الخاصة التي شكلتها ال
 شرح حول أهميته.

وبحسب بيتان، الذي وافق على توصية المستشار القضائي للكنيسـت، أيال يانون، فإن تأجيل 
التصويت يأتي إلتاحة المجال أمام نقاش عام وواسع حول نص "قانون القومية"، مضيفا أن التأجيل 
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محكمة العليا بشطب قانون األساس الجديد بذريعة عدم استنفاد النقاش سيقلص احتماالت أن تقوم ال
 عليه في الكنيست.

 17/7/2017، 48عرب 
 

 قاتل الشريف تفرج عن الجندي ةالمحكمة العسكرية اإلسرائيلي .21
قضت المحكمة العسكرية، اليوم اإلثنين، اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي إليئور أزاريا، : محمد وتد
ه بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار/مارس بعد إدانت

 العام الماضي.
وقررت هيئة المحكمة اإلفراج عن الجندي القاتل واإلبقاء عليه رهن االعتقال المنزلي إلى حين البت 

هرا بعد إدانته ش 18في االستئناف الذي تقدم به على قرار الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 
 بإعدام الشاب الفلسطيني الشريف.

وينص القرار على فرض الحبس المنزلي على الجندي القاتل في إطار شروط تأجيل فرض عقوبة 
السجن على الجندي المتواجد في االحتجاز بقاعدة عسكرية، حيث من المتوقع أن ينهي أزاريا 

حسب القرار، سينقل الجندي القاتل من الحبس و  بغضون األشهر القادمة الخدمة العسكرية بالجيش.
المفتوح في قاعدة عسكرية إلى الحبس المنزلي، على أن يفرج عنه يوم الخميس القادم، حيث ستجيز 

 شروط اإلفراج عنه الذهاب إلى الكنيس يوم السبت برفقة والده.
 17/7/2017، 48عرب 

 
 قانون إسرائيلي يتيح للشرطة حجب مواقع إلكترونية .22

صادق الكنيست، اليوم اإلثنين، على قانون يتيح للشرطة اإلسرائيلية حجب مواقع : ي حيدررام
إلكترونية "ترتكب مخالفات جنائية، على شاكلة التحريض على اإلرهاب والدعارة وبيع المخدرات 

وتمت المصادقة على القانون الذي تقدم به وزير األمن الداخلي، جلعاد إردان  ولعب القمار".
يكود(، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد )البيت اليهودي(، بالقراءة الثانية والثالثة، والذي بموجبه تمنح )الل

 ارتكبت إحدى هذه المخالفات. أنهاالشطة الصالحية لحجب مواقع إلكترونية تعتبر 
وبموجب القانون، يجب على مزودات اإلنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع 

 مي أو جنائي أو تحريضي أو ما يسمى بـ"اإلرهابي" بحسب وجهة النظر اإلسرائيلية.إجرا
وينسجم مشروع القانون مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على الـ"فيسبوك"، ويهدف القانونان إلى مواجهة 
لى وضع حد لظاهرة "التشهير"، وصد  ما يسمى بـ"اإلرهاب" والتحريض على شبكة اإلنترنت، وا 
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تعتبرها المؤسسة اإلسرائيلية إجرامية على شبكة اإلنترنت مثل القمار والدعارة وبيع  نشاطات
 المخدرات.

 17/7/2017، 48عرب 
 

 صالته منها يدخل من يجوز وكل ال اإللكترونية البوابات من األقصى إلى : الدخولالقدسمفتي  .32
 باطلة

سرائ الفلسطينيين بين األزمة يونس: دخلت محمد - هللا رام  رفض بعد االستعصاء من مرحلة يلوا 
 هجوم أعقاب في الشريف القدسي للحرم مدخلين عند نصبتها التي اإللكترونية البوابات إزالة األخيرة
 المسجد يدخل من صالة ببطالن فتوى وصدور إزالتها، على فلسطيني إصرار مقابل في القدس،
 . البوابات هذه عبر األقصى

 في اإللكترونية البوابات مقاطعة إلى دعوات مع الفلسطينيين راتعش تجاوب المحتلة، القدس وفي
 .المسجد خارج األسباط باب عند الثاني، لليوم الصالة وأدوا واسع، شكل
 محمد الشيخ المقدسة والديار القدس مفتي أعلن القدس، في اإلسالمي اإلفتاء مجلس اجتماع وبعد

 من وكل ،«يجوز ال اإللكترونية البوابات من ىاألقص إلى الدخول أن باإلجماع تقرر» أنه حسين
 إجراءات رفض»و «األقصى إلى الرحال شد» الفلسطينيين وناشد. «باطلة صالته» منها يدخل

 .«ومقاطعتها القائم التاريخي الوضع تغيير في المتمثلة الجائرة اإلسرائيلي العدوان
 قبول رفضها ختامها في أعلنت القدس،و  هللا رام في اجتماعات الوطنية والهيئات القوى عقدت كما

 .المسجد في اإلسرائيلية السلطات أدخلتها التي التغيرات
 18/7/2017الحياة، لندن، 

 
 "اإللكترونية البوابات" لمقاطعة المواطنين تدعو اإلسالمية القدس مرجعيات .32

 لهيئةا ورئيس األوقاف، مجلس برئيس ممثلة القدس، في اإلسالمية المرجعيات القدس: دعت
 األهل القدس، في القضاة قاضي بأعمال والقائم الفلسطينية، والديار القدس ومفتي العليا، اإلسالمية

 في والمتمثلة الجائرة، اإلسرائيلي االحتالل إجراءات كافة ومقاطعة رفض إلى وفلسطين، القدس في
 وحثت األقصى، المسجد بأبوا على اإللكترونية البوابات فرض ومنها القائم، التاريخي الوضع تغيير
 .قاطع بشكل األقصى المسجد إلى خاللها من الدخول وعدم مطلقا، معها التعامل عدم على

 المسجد إلى الرحال شد   إلى المواطنين االثنين، مشترك، يوم بيان في اإلسالمية، المرجعيات ودعت
 .فيه والتعبد الصلوات إلقامة المبارك، األقصى
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 ندعو المبارك، األقصى المسجد دخول على اإللكترونية البوابات فرض راستمرا حال في: "وقالت
 ".وأزقتها القدس شوارع وفي األقصى المسجد أبواب أمام والتعبد الصالة إلى أهلنا

 17/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 ىاألقص بوابات قرب االحتالل مع ضارية مواجهات في مصابا   50القدس:  .32
 الصهيوني، االحتالل قوات مع ضارية، مواجهات في األقل على مواطًنا، 50 المحتلة: أصيب القدس
 المقاصد مستشفى الجنود اقتحم فيما المحتلة، القدس بمدينة األسباط باب عند االثنين، يوم مساء

 .بذلك ينجحوا لم أنهم إال المصابين اعتقال محاولين
 باب عند دارت التي المواجهات خالل تعاملت إنها: لسطينيالف األحمر الهالل مؤسسة وقالت

 مصابا 15 نقل فيما ميداني، بشكل منها 35 عولج إصابة، 50 مع العشاء صالة عقب األسباط
 .للمستشفيات

 الصوت، بقنابل 9و المطاطي، بالرصاص 16 بين ما اإلصابات تنوعت فقد األحمر؛ الهالل ووفق
 .عملهم خالل األحمر للهالل تابعين مسعفين 4 أصيب يماف بالضرب، االعتداء جراء 25و

 إصابته بعد للمستشفى شاب نقل حيث الحي، بالرصاص بالخطيرة وصفت إصابة سجلت فيما
 .بالخطيرة حالته ووصفت بطنه في برصاصة

 المصابين اعتقال محاولين القدس، بمدينة المقاصد مستشفى الصهيوني االحتالل قوات اقتحمت كما
 .المواطنين من العشرات تدخل بعد بذلك يفلحوا لم أنهم إال العالج، لتلقي نقلوا الذين

 الوطنية المبادرة لحركة العام األمين البرغوثي مصطفى النائب إصابة األحمر الهالل جمعية وأعلنت
 .بالرأس مطاطية برصاصة األسباط باب في المواجهات خالل

 17/7/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 بالقدس األخيرة االحتالل إجراءات لمقاطعة التجار تدعو" بالقدس العربية التجارية الغرفة" .32
 القدس في المرابطين الصامدين التجار القدس، في العربية الصناعية التجارية الغرفة القدس: ناشدت

 لمتمثلا األقصى المسجد في القائم الوضع بتغيير االحتاللية اإلجراءات مقاطعة فلسطين، عاصمة
 .اإللكترونية البوابات بفرض
 شد إلى ودعت نهائيا، البوابات هذه استخدام عدم بالتجار اإلثنين، يوم أصدرته، بيان في وأهابت
قامة األقصى المسجد إلى الرجال  .فيه الصالة وا 

 17/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 لتحريضل سبب األقصى اقتحامات: إسرائيلي كاتب .32
 ألنه إسرائيل، ضد للتحريض خصبة أرض األقصى المسجد إن غيبور آساف اإلسرائيلي الكاتب قال

 األحداث مستذكرا برمته، اإلسالمي والعالم الفلسطينية األراضي إشعال يمكنه متفجر بارود برميل
 الوزراء ئيسر  دخول بعد 2000 عام األقصى وانتفاضة 1996 عام النفق افتتاح رافقت التي العنيفة
 .القدسي الحرم إلى شارون أرييل الراحل

 الحركة يشجع األقصى بشأن التوتر هذا أن -"جي آر إن" بموقع مقاله في- غيبور وأضاف
 ضدها، العمليات وتأييد إسرائيل، ضد تحريضي خطاب خلق على الفلسطينية والتنظيمات اإلسالمية

 وتخرق فيه، المسلمين المصلين تهاجم بأنها ئيلإسرا واتهام المسجد، قدسية على الحفاظ أجل من
 .لديهم المقدس المكان في القائم الوضع

 17/7/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 عباس؟ على ُيَطبَّق ال لماذا: التقاعد قرارالذين شملهم  السلطة موظفو .32
 جهزتهاأل المنتسبين السلطة موظفي من آالف جعبة في إجابات بال سنونو: تساؤالت نبيل - غزة

 في السلطة من طلب على بناء العمل عن استنكفوا الذين هؤالء، حمل. غزة قطاع في األمنية
 .التقاعد إلى بإحالتهم عباس، محمود السلطة رئيس من لقرار ليتجهزوا وتساؤالتهم أوراقهم ،2007

 آالف 10 عن يقل ال ما فإن جراد، أبو عارف غزة، قطاع في السلطة موظفي نقابة رئيس وبحسب
 إلى بإحالتهم هللا رام من كتبا أيام 10 من أكثر منذ يتلقون األمن قوى في للسلطة تابع موظف
 .المالية أوضاعهم وتسوية التقاعد
 كبير التعتيم اللحظة حتى": "فلسطين" لصحيفة جراد أبو يقول الموظفين، لهؤالء الدقيق العدد وبشأن
 بعدد جهة أي تبلغ أن قاطعا رفضا ترفض معاشاتوال التأمين ألن بالتحديد؛ عددهم حول جدا

 ".للتقاعد إحالتهم تمت الذين السلطة موظفي
 من مزيدا هللا رام في السلطة تتخذ أن خشية أسمائهم ذكر عدم طلبوا الموظفين، هؤالء جل

: يتساءلون إنهم. جميعا أسمائهم حجب ذلك على بناء" فلسطين" صحيفة فارتأت بحقهم، اإلجراءات
 عتيا؟ العمر من بلغ الذي وهو نفسه، على التقاعد قرار عباس يطبق ال الماذ

 18/7/2017الين،  أون فلسطين
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 مستوطنين مع أراضيهم على التفاوض فلسطينيين من تطلب اإلسرائيلية العليا .32
 قرارا، أصدرت قد كانت اإلسرائيلية العليا المحكمة أن عن اإلثنين، يوم النقاب، حمدان: ُكشف هاشم
 بإجراء األغوار منطقة من فلسطينيين أراض أصحاب يلزم الجاري، يوليو /تموز من العاشر في

 أمر بموجب عليها االستيالء تم قد وكان أراضيهم، بفالحة يقومون مستوطنين مع مفاوضات
 .عسكري
 تكون أن يجب المستوطنين مع الفلسطينيين األراضي أصحاب مفاوضات فإن العليا قرار وبحسب

 .أراضيهم فالحة ضد به تقدموا الذي االلتماس عن يغني ممكن تعويض على الحصول فبهد
 17/7/2017، 48 عرب

 
  األقصى المسجد كامل على للسيطرة" القدس عملية" تستغل تقرير: "إسرائيل" .23

 جديًدا واقعا القدس، مدينة تعيش الماضي، الجمعة يوم سمرة: منذ أبو قيس- عموري سعيد/ القدس
 إجراءات لتفرض األقصى، المسجد باحات في نار إطالق عملية استغلت التي سرائيل،إ تفرضه
 . 1967 العام في للمدينة احتاللها منذ نوعها، من األولى هي جديدة
 قبل احتالله، منذ األولى للمرة المصلين أمام األقصى المسجد إغالق اإلجراءات، تلك أهم ومن

قامة الصالة ومنع قرن، نصف  غير أمنية تشديدات تحت األحد، فتحه تعيد أن قبل فيه، ناألذا وا 
 . مسبوقة
 بوابات من اثنتين على نصبت حيث ،"دائمة" إجراءات تنفيذ في أمس، اإلسرائيلية السلطات وبدأت
 دخول قبل تجاوزها المصلين على يجب إلكترونية، أبواًبا ،(والمجلس األسباط) األقصى المسجد
 ومسؤولين وزراء مع تشاوره بعد نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس لقرار يًذاتنف وذلك المسجد، باحات
 . أمنيين
 . األقصى المسجد بوابات باقي على اإللكترونية األبواب من مزيًدا تنصب أن المتوقع ومن
 دائرة وموظفو الكسواني، عمر األقصى المسجد مدير رأسهم وعلى الفلسطينيين، المصلين ولكن

 الصالة إقامة وفضلوا البوابات، هذه عبر المرور األحد، رفضوا ،(األردنية للحكومة بعةالتا) األوقاف
 . الشريف الحرم حدود خارج
 األبواب عبر الدخول يرفضون ،"األسباط باب" أمام معتصمون المصلين من العشرات وبقي

 . اإللكترونية
 المحيطة القديمة والبلدة األقصى سجدالم على الكاملة بالسيطرة الكامنة، أهدافها إسرائيل تخفي وال
 إن قال الذي ،"آردان جلعاد" الداخلي األمن وزير بها أدلى التي بالتصريحات ذلك ويتضح به،
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ذا مهما، ليس األخرى الدول وموقف ،(األقصى المسجد) الجبل في السيادة صاحبة هي إسرائيل"  وا 
 . "تنفيذها فسيتم معينة، أهمية لها معينة خطوة أن تقرر
 80 موافقة دون القدس تقسيم يمنع قانون مشروع على األحد، أمس اإلسرائيلية الحكومة وافقت كما

 اعترافها بعدم إسرائيل تمسك من سيعزز عليه؛ المصادقة حال في والذي ،(البرلمان) كنيست عضو
 . محتلة مدينة بأنها القديمة، والبلدة األقصى المسجد تضم التي بشرقي القدس

 سابقة ارتكبت إسرائيل إن ،(حكومية غير) المسيحية االسالمية الهيئة عام أمين عيسى، ناح ويقول
 . عام 800 نحو منذ المصلين أمام يغلق لم أنه مؤكدا األقصى، المسجد بإغالق خطيرة
 العديدة الحروب رغم عام 800 منذ يغلق لم األقصى المسجد إن ،"األناضول" لوكالة ،"عيسى" وقال
 . القدس مدينة هاشهدت التي
 تشن" اإلسرائيلية السلطات أن الدولي، والقانون التاريخ في وباحثا أستاذا يعمل الذي" عيسى" وبين
 ". القدس مدينة في المقدسة واألماكن المسجد على شرسة حربا
 ". غيرهم دون فقط للمسلمين ملكه يعود مقدس موقع على وعدوان حرب جريمة المسجد إغالق:" وقال
 األمر واليهود، المسلمين بين ومكانيا زمانيا رسميا المسجد تقسيم تستهدف اإلجراءات هذه:" عوتاب
 ". عقباها يحمد ال المنطقة في دينية حرب إلى يؤدي الذي
 حاليا تنفذ إسرائيل إن الهادي عبد مهدي القدس بشؤون المختص السياسي المحلل يقول بدوره،

 المفروض المبارك األقصى للمسجد والمجتمعي والديني تاريخيوال السياسي الواقع" لتغيير مخططا
 ". العثماني العهد منذ

 هذا تغيير على إسرائيل وتعمل ،1967 العام في القدس احتالل منذ:" األناضول لوكالة وأضاف
 فيها، اليهودي السكاني الوجود تعزيز خالل من القدس، من القديمة البلدة في بالتغلغل من الواقع
قام  ". أيًضا يهودية ومدارس كنس ةوا 
 الماضي، الجمعة يوم وقعت التي النار إطالق عملية استغلت إسرائيل" أن الهادي عبد المحلل ويرى
 وبوابات مداخل على إلكترونية أبواب نصب وهو الجديد، - القديم مخططها تنفيذ إعادة تحاول حتى

 بوابات على العسكري وجودها زيزوتع أكبر، بشكل المكان على تسيطر حتى األقصى، المسجد
 ". داخله في وحتى المسجد
 احتالل من الخليل في اإلبراهيمي الحرم في حدث ما تكرار إلى تسعى إسرائيل" أن الهادي عبد وبي ن

 موقعان بأنهما بالمسجدين يعترف الذي اليونسكو قرار رغم وذلك األقصى، المسجد في وتقسيم،
 ". إسالميان

 18/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 غزة في الصيد قطاع تعطيل تتعمد االحتالل قوات": الميزان" .23
 اإلسرائيلي، االحتالل قوات تعمد االثنين، يوم اإلنسان، لحقوق الميزان لمركز تقرير أظهر غزة:

 بحق االحتالل يرتكبها التي االنتهاكات أنماط واستعرض غزة، قطاع في الصيد قطاع تعطيل
 .دينالصيا
 البحري الحصار استمرار جراء الصيد، قطاع على وأثرها الصيادين معاناة أصناف التقرير وأظه ر
 .البحر عرض في المتواصلة واالعتداءات غزة قطاع على

 لعام الرابعة جنيف اتفاقية على الموقعة السامية واألطراف الدولي المجتمع وضع إلى التقرير وسعى
 الفوري الوقف أجل من العاجل التدخل إلى ودعاهم واألخالقية، قانونيةال مسؤولياتهم أمام ،1949

 المفروض البحري الحصار رفع أجل من والضغط الفلسطينيين، الصيادين ضد الموجهة لالنتهاكات
 .القطاع على
 فيها بما الفلسطيني االقتصاد بنية نمو تعطيل اإلسرائيلي االحتالل قوات عمدت فقد التقرير، ووفق
 فرض وأن عليها، واالستحواذ الطبيعية، ثرواتهم استثمار من الفلسطينيين حرمان عبر الصيد، قطاع

 داخل الصيادين مالحقة ذلك في بما الصيد قطاع على المتكررة واالعتداءات البحري الحصار
 إضافياً  انتهاكاً  يشكل الذي األمر السياسة، هذه ضمن كانت القوات، تلك حددتها التي الصيد مناطق
 باستغالل المحتلة الدولة ُتلزم التي اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون لقواعد

 .السكان منفعة لصالح المحتلة األراضي في الطبيعية الثروات
 جودة، األقل األسماك وأنواع اإلسرائيلية المنتجات تدفق استمرار إلى االحتالل قوات عمدت وكذلك

 .فلسطينيةال السوق إلى
 17/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 الزعي م قرية في منزال   يهدم االحتالل: القدس .23

 قرية في منزالً  االثنين، اليوم القدس، في اإلسرائيلي االحتالل لبلدية تابعة جرافات القدس: هدمت
 .الترخيص عدم بحجة المحتلة، القدس شرق الزعي م
 .االحتالل جنود من قوة الهدم، عملية خالل البلدية مطواق ورافقت

 17/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 قرار إسرائيلي باعتقال مفتي الخليل بتهمة "التحريض" .22
أفادت وسائل إعالم عبرية بصدور قرار إسرائيلي العتقال مفتي الخليل محمد ماهر مسودة، : الخليل

 وصول للمسجد اإلبراهيمي، بدعوى "التحريض" خالل خطبة الجمعة.ومنعه من ال
رت اعتقال مفتي الخليل بعد رفضه االستجابة لطلب  وقالت اإلذاعة العبرية إن الشرطة اإلسرائيلية قر 
االستدعاء للتحقيق، بدعوى ممارسته التحريض خالل خطبة الجمعة الماضية في المسجد اإلبراهيمي 

 بالخليل.
نفى مفتي الخليل في حديث لـ "قدس برس" تلقيه استدعاء أو بالغا من سلطات  من جانبه،

 االحتالل، مؤكدًا أنه علم بموضوع قرار اعتقاله من وسائل اإلعالم.
وشدد مسودة في حديث لـ"قدس برس" على أن خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد اإلبراهيمي 

مسلم إلجراءات االحتالل وا غالقه للمسجد الجمعة الماضية تطرقت إلى رفض مليار ونصف 
 األقصى، دون أن تتضمن أي تحريض كما يدعي االحتالل.

 44وأشار إلى أن مواقفه واضحة مما يجري في األقصى وممارسات االحتالل، ويعلنها على مدار 
الل عامًا منذ عمله في مديرية األوقاف الفلسطينية بالخليل، والتي تتضمن رفضا لما يحاول االحت

 فرضه من أمر واقع وبقوة السالح.
 17/7/2017قدس برس، 

 
 يسعى لفرض السيطرة الكاملة على "األقصى" اإلسرائيلي"القدس الدولية": االحتالل  .22

قمع وتشديد  إجراءاتاعتبرت مؤسسة القدس الدولية، إن ما يتعرض له المسجد األقصى من : بيروت
، بهدف فرض سيطرته 7691ثاٍن بعد احتالله األول عام  وفرض قوانين جديدة ُيعد احتالل إسرائيلي  

 الكاملة على عليه.
يوم االثنين، أن االحتالل "أمعن في اعتداءاته الظالمة على ، وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها

 األقصى ورو اده وحر اسه في حملة استهداف لم يشهد لها المسجد مثياًل منذ نحو خمسين عاًما".
سة، تذرع االحتالل بالعملية التي نف ذها الشبان الفلسطينيون الثالثة، لتصعيد خطواته ورفضت المؤس

الهادفة للسيطرة على المسجد، مشيرة إلى أن الوقائع على األرض تؤكد أن االحتالل ال يد خر مناسبة 
خراج دائرة األوقاف اإلسالمية من م عادلة لتعزيز تقدمه باتجاه هدفه في السيطرة على المسجد، وا 

 إدارة المسجد أو تحويلها إلى مرجعية إدارية شكلية بينما يتحكم هو بكل  شؤون المسجد. 
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كما دعا البيان أهالي القدس وكل أبناء الشعب الفلسطيني والعالم أجمع، إلى مواجهة أي خطوات 
لى ، أو فرض واقع احتاللي جديد ع84إسرائيلية تهدف إلى االنتقام من فلسطينيي الداخل عام 

 األقصى يصبح بموجبه االحتالل هو الجهة الوحيدة المتحكمة بمصيره وشؤونه.
وطالبت المؤسسة ببذل كل الجهود واستثمار فرصة المشاعر المتأججة في نفوس أحرار األمة 
للضغط على االحتالل وكل من يدعمه إلجباره على رفع يده بالكامل عن األقصى، وعدم التدخل في 

 اإلسالمية، الجهة الحصرية المشرفة عليه. عمل دائرة األوقاف
كما دعا البيان الحكومات العربية واإلسالمية التخاذ موقف عملي  حازم يردع االحتالل، "وال أقل  من 
العمل على فرض عقوبات دولية على االحتالل اإلسرائيلي  الذي ينتهك المقدسات، ويقتل األبرياء، 

 ويتغو ل في االستيطان والتهويد".
شددت المؤسسة على أهمية الموقف األردني الرسمي والشعبي في هذا المنعطف الخطير الذي و 

سيتحدد بعده مصير األقصى، مضيفة "المطلوب من األردن قيادة وشعًبا رفع سقف المواقف 
والتحركات، وقد أثبتت التجارب أن  األردن يستطيع لجم االحتالل بحكم وصايته على المقدسات في 

 متالكه أوراًقا قانونية ودبلوماسية قوية".القدس، وا
وطالبت وسائل اإلعالم واإلعالميين بتكثيف تغطيتهم لقضية األقصى خالل هذه اآلونة، "ونهيب بهم 
أال  يتركوا المنابر اإلعالمية لالحتالل لُيصد ر روايته المكذوبة لألحداث، ويسيء لنضال الشعب 

 الفلسطيني".
ؤسسة األمة العربية واإلسالمية إلى اعتبار هذا األسبوع "أسبوع التضامن وفي ختام البيان، دعت الم

مع األقصى"، واعتبار يوم الجمعة القادم يوم غضب ورفض العتداءات االحتالل على األقصى 
 ورو اده.

 17/7/2017قدس برس، 
 

 مجهولون يهاجمون مسجدين في الداخل الفلسطيني المحتل .22
وم اإلثنين، على مهاجمة مسجدْين في قرية "المغار" شمال األراضي ي أقدم مجهولون، فجر: الناصرة

 .1948الفلسطينية المحتلة عام 
وأوضحت مصادر محلية، أن الهجمات استهدفت مسجًدا في "المغار" بإلقاء قنبلة صوتية تجاهه، 

طالق النار على آخر في البلدة، ما أدلى إلى تسجيل أضرار مادية دون وقوع إصابات بشري  ة.وا 
وقعا بشكل متتاٍل قبيل صالة الفجر في القرية التي يقطنها عرب  االعتداءينوذكرت المصادر، أن 
 من المسلمين والدروز.
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من جانبها، أعلنت شرطة االحتالل أنها تحقق في جميع االتجاهات، دون الكشف عن مزيد من 
 التفاصيل أو ربطها بأي حدث "جنائي أو قومي".

وادث المتكررة لها عالقة بمقتل الشرطي هايل سيتاوي، من البلدة خالل وترجح المصادر أن الح
العملية التي وقعت بالمسجد األقصى، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقل شرطيْين إسرائيليين 

 واستشهاد المنفذين الثالثة.
بدورها، دعت "لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل" واألحزاب العربية في بيانات منفصلة لها، 

 خالل األيام األخيرة، إلى ضبط النفس وتجن ب حدوث فتنة داخلية.
ووصفت قوى عربية بالداخل المحتل ما حدث في قرية "المغار" بأنه "عمل جبان وفاشل ويتحمل 

طائشون ومغرر بهم، ال يمثلون إال أنفسهم وبعملهم هذا هم يستهدفون كل مسؤوليته مجموعة أفراد 
 المغار وأهلها، مساجدها وخلواتها وكنائسها".

 17/7/2017قدس برس، 
 

 ض جهود السالم"إسرائيل" تقو    غطرسةالطراونة:  .36
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن إغالق المسجد األقصى : بترا –السبيل 

الحرم القدسي الشريف أمام المصلين من قبل السلطات "اإلسرائيلية" فضاًل عن ممارساتها  -لمبارك ا
المتغطرسة "يقوض جهود السالم، ويبقي الباب مفتوحًا الستمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم 

 أو جبروت".
أن عدم إيجاد حل عادل وشامل  وشدد لدى لقائه وفدًا برلمانيًا يابانيًا برئاسة اتشروا ايساوا، على

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  نهاء االحتالل الوحيد في العالم وا  للقضية الفلسطينية وا 
القدس وعدم الكيل بمكيالين سيدفع بعض الشباب العربي والمسلم نحو التطرف و"اإلرهاب" ويبقي 

 المنطقة والعالم تعج بالعنف واالضطرابات.
 17/7/2017، عم ان، السبيل

 
 يهاجم رئيس مجلس النواب األردني الكنيسترئيس  .37

هاجم رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، اليوم اإلثنين، رئيس مجلس النواب األردني، : هاشم حمدان
عاطف الطراونة، وذلك بسبب اتهامه لالحتالل بالتطاول على أقدس المقدسات في القدس، األمر 

 تمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت".الذي اعتبره "سببا في اس
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وقال إدلشطاين موجها حديثه للطراونة "من األفضل أن تسكت"، مضيفا أنه "من غير المعقول أن 
 مسؤوال رفيعا في دولة وقعنا معها على اتفاق سالم تشجع قتل مواطنين إسرائيليين" على حد تعبيره.

برلماني خطير، بل خطير جدا. ففي حين كنا نتألم من وقال إدلشطاين "حصل يوم أمس حدث 
العملية التي حصلت يوم الجمعة في الحرم المقدسي، وقتل فيها شرطيان، وقف رئيس البرلمان 

ودعا إدلشطاين الطراونة  األردني، عاطف الطراونة، وقال: الشهداء يسقون األرض الطاهرة"، بحسبه.
ذا لم يفع  ل فمن األفضل أن يلتزم الصمت.إلى إدانة العملية بشدة، وا 

 17/7/2017، 48عرب 
 

 ال تريد السالم "إسرائيل"": النيابية"فلسطين  .38
أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، أن حل القضية الفلسطينية حاًل عاداًل : بترا –عمان 

د السالم، وهي من قتل "ال تري إسرائيل أنوشاماًل هو مفتاح السلم واألمن في المنطقة، مشددًا على 
 حل الدولتين".

السعود، لدى لقاء اللجنة بالعضو السابق في البرلمان البريطاني بول موناهان المعروف  وأضاف
 اإلسرائيليبعد زوال االحتالل  إالبتأييده للقضية الفلسطينية، انه لن يكون هدوء في المنطقة 

 احتالل في العالم. أطولالغاصب الذي ُيعد 
وانتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات  اإلسرائيليةالممارسات  إنسعود وقال ال

يعتبر تحديا سافرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين وانتهاكا  األقصىالمسجد  إغالقوبالتحديد 
سرائيل األردنلمعاهدة السالم بين  هذه االنتهاكات ال تترك مجااًل للسالم،  أن إلى وأشار .وا 

ستزيد من اإلرهاب والعنف في  أنهاكونها تمس دور العبادة، كما  األديانرفوضة من جميع وم
 المنطقة.

 17/7/2017، الرأي، عم ان

 
 البرلمان التونسي ُيندد باالعتداءات اإلسرائيلية على "األقصى"  .39

ستهدف ندد مجلس نواب الشعب )البرلمان( التونسي بشدة باالعتداءات اإلسرائيلية التي ت: تونس
المسجد األقصى في القدس الُمحتلة، فيما تعالت أصوات األحزاب السياسية والمنظمات النقابية 
التونسية لمطالبة السلطات الرسمية باتخاذ موقف ُمندد بتلك االعتداءات التي ُوصفت بأنها "جرائم 

 دولة".
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عامة للبرلمان بدأت بها جلسة  افتتحواستنكر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في كلمة 
أعمالها اليوم اإلثنين، لمناقشة جملة من مشاريع القوانين، العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى، 

قدام سلطات   لكترونية للدخول إليه.إاإلسرائيلي على وضع بوابات  االحتاللوا 
علنا في هذا الصدد، وأعاد في كلمته التأكيد على تضامن البرلمان التونسي مع الشعب الفلسطيني، مُ 

عن تخصيص يوم برلماني مفتوح لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله 
 من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

واجمع نواب البرلمان التونسي في مداخالتهم خالل الجلسة العامة التي بدأت أعمالها اليوم، على أن 
 األقصى هي جريمة دولة يتعين على المجتمع الدولي التدخل لردعها.اإلسرائيلية للمسجد  االنتهاكات

واعتبروا في مداخالتهم أن إغالق المسجد األقصى هو" اعتداء على المقدسات والقيم الكونية 
من القيام بشعائره  1969اإلنسانية، وجريمة في حق الشعب الفلسطيني الذي يمنع ألول مرة منذ سنة 

 ى".الدينية بالمسجد األقص
 17/7/2017، القدس، القدس

 
 وقفة احتجاجية بالرباط للتضامن مع األقصى .41

تظاهر المئات من النشطاء المغاربة، اليوم االثنين، بالرباط، للتضامن مع : الرباط / خالد مجدوب
 المسجد األقصى والقدس جراء االعتداءات اإلسرائيلية.

بوقف االعتداءات اإلسرائيلية "المتكررة على  وردد المحتجون، خالل وقفة احتجاجية، شعارات تطالب
 األقصى، ووقف االستيطان وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها "تحية خالدة فلسطين الصامدة، وبالروح والدم نفديك يا أقصى، 
قدس، والفتات تطالب الدول ورفع المحتجون أعالم فلسطين وصور ال والشعب يريد تحرير فلسطين".

العربية والغربية بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ "الجرائم ضد اإلنسانية المقترفة من طرف إسرائيل تجاه 
 ، والعمل على حماية األقصى والدفاع عن حق الفلسطينيين الصالة فيه".الفلسطينيين

 17/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 د األقصى وتعده انتهاكا  لمشاعر المسلمينالسعودية تستنكر إغالق المسج .41

أكدت السعودية أن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإغالق المسجد األقصى الشريف أمام  جدة:
المصلين يمثل انتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين 

 لغ تجاه هذا العمل.الشريفين، معربة عن استنكارها وقلقها البا
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وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإغالق المسجد 
األقصى الشريف أمام المصلين، وأكد المجلس أن هذا العمل يمثل انتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين 

 حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
أضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطورًا خطيرًا من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على و 

األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصا أن هذا اإلجراء يعتبر األول من نوعه في 
 تاريخ االحتالل. وطالب المجلس المجتمع الدولي االضطالع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.

 18/7/2017، لندن، ق األوسطالشر
 

 إغالق المسجد األقصى "إسرائيل"متحدث باسم الحكومة التركية يرفض قرار ال .42
قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش اليوم االثنين، إن  قرار : أنقرة/ مروة يلدز ألب

 ه.إسرائيل إغالق المسجد األقصى يعد قرارا مؤلمًا للغاية وال يمكن قبول
وأوضح قورتولموش في مؤتمر صحفي عقده أثناء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، أن  تطبيق 

وتابع قائاًل: "المسجد األقصى أولى  القرار اإلسرائيلي، جريمة ضد اإلنسانية وضد  حق حرية العبادة.
 ال يمكن قبوله أبدا".القبلتين، وله مكانة خاصة لدى العالم اإلسالمي، والقرار اإلسرائيلي األخير 

 17/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ل االحتالل المسؤولية الكاملة عن االنتهاكات في األقصىالجامعة العربية تحم    .43
 اإلجراءاتالمسؤولية عن  اإلسرائيليحم ل مجلس جامعة الدول العربية سلطات االحتالل : القاهرة

خالئه، ومصادرة مفاتيحه التي أقدمت عليها في المسجد األقصى المب ارك وا غالقه أمام المصلين وا 
 والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صالة الجمعة ورفع األذان فيه.

وأدان المجلس في بيان صادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين اليوم 
األخيرة في القدس والحرم القدسي  ةاإلسرائيليفي مقر الجامعة العربية، بشأن التطورات واالنتهاكات 

الشريف، برئاسة الجزائر، وحضور األمين العام أحمد أبو الغيط، واألمين العام لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، محاوالت تغيير الواقع التاريخي في الحرم القدسي 

خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن وتحديدًا منذ في سابقة  اإللكترونيةالشريف، وتركيب البوابات 
، وصواًل إلى فرض أمر واقع جديد؛ األمر 1969الجريمة اإلرهابية بإحراق المسجد األقصى عام 

 الذي سيؤدي لتصعيد بالغ الخطورة وعواقب وخيمة في إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة.
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االحتالل المسؤولية الكاملة عما جرى من  كما أدان المجلس هذه اإلجراءات، وحم ل سلطات
انتهاكات وممارسات بحق المسجد األقصى المبارك ومقتنياته ووثائقه التاريخية، مؤكدا رفضه ألي 
لغاء  تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، مشددا على ضرورة وقف وا 

 اإللكترونيةإلى ما كانت عليه بما يشمل إزالة البوابات  جميع اإلجراءات اإلسرائيلية وا عادة األوضاع
 واحترام حرية العبادة، وحق أبناء الشعب الفلسطيني الراسخ في ممارسة شعائرهم الدينية.
 17/7/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  باعوا أرضهمداعية سعودي: قتال اليهود من أجل األقصى "تهلكة وحرام" والفلسطينيون  .44

قتال اليهود وهم  ينقال الداعية السعودي أحمد بن سعيد القرني، إنه ال يجب على الشعب الفلسطيني
 في حالة ضعف، مضيفًا أن الفلسطينيين تركوا أرضهم لليهود.

فلسطين لما عجزوا  إلىوتابع القرني في تغريدة على تويتر "لو كان رجال فلسطين يريدون العودة 
حدود"،  أوولم يمنعهم جواز  األرض"جنود" داعش تكالبوا من جميع أقطار ـيريدون فولكنهم ال 

مضيفًا "من أعظم حرمة عند هللا، دم المسلم الفلسطيني أم المسجد األقصى؟ اتقوا هللا في دماء 
 الناس، من قال إن الموت في سبيل األقصى استشهادا؟".

 أبوابفاتحون  فهؤالءوا منظمة فتح من قادة فتح بحماس من قادة حماس وطهر  ةغز  أنقذواواستدرك "
خزائنهم للتبرعات بحماس وهم في فنادق لندن وباريس، ومن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في 

 فقتاله لما قاتل له". األعلىسبيل هللا ومن قاتل ليكون المسجد األقصى هو 
في سبيل هللا وليس في سبيل المسجد  وغرد "لن يتحرر المسجد األقصى حتى تكون النية الجهاد

 أبنائهمتكون النية خالصة هلل"، متابعًا "اليهود يدربون  أناألقصى فالمسجد هلل وليس للبشر فيجب 
على "الهشتاقات" والخروج من  أبنائهمعلى السالح والبقاء في فلسطين والسكان األصليين يدربون 

 فلسطين والعمل في الخليج.!".
ن والسنة يقول آالمذبح هاتوا دلياًل من القر  إلىهي الضحية التي يسوقها الطغاة وأوضح "الشعوب 

 األقصىبقتال العدو وانتم في ضعف وبدون عدة وعتاد.! المسجد األقصى .. لن يتخلى اليهود عن 
ولن يرسل العرب جيشًا لتحرير القدس وما تفعله حماس تهلكة  فهم مثل ثعلبا جائعا أمسك بجرادة،

 ر بها هللا".ولم يأم
 17/7/2017 ،وكالة شهاب
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 مليارات دوالر سنويا   4سفير تل أبيب بأنقرة: العالقات آخذة باالزدهار وحجم التجارة وصل إلى  .45
في شهر نيسان من هذا العام، وصلت إلى إسرائيل أكبر بعثة مصالح تجارية عرفتها : عامر دكة

رسمية هي أكبر بعثة تصل إلى إسرائيل منذ اتفاق إسرائيل مؤخرا. فهذه البعثة التجارية التركية ال
ممثل عن شركات تركية من قطاعات  100. شارك زهاء 2016المصالحة اإلسرائيلية التركية عام 

التركية، وأجروا  -أعمال مختلفة في منتدى المصالح التجارية حول العالقات التجارية اإلسرائيلية 
 ف إنشاء تعاون اقتصادي واسع.لقاءات تجارية مع شركات إسرائيلية، بهد

وشارك في البعثة ممثلون كبار عن عدة اتحادات تصدير حيث يمثلون عشرات آالف شركات 
 التصدير في أنحاء تركيا.

وقال إيتان نائيه، سفير إسرائيل في تركيا، إنه ال يعتمد على استقرار العالقات السياسية، ولكنه أكد 
تماما. فحسب ادعائه، يصل حجم التجارة بين كال البلدين في أن واقع العالقات التجارية مختلف 

مليارات دوالر سنويا تقريبا، ويدعي أن هناك احتمال كبير أن يتضاعف. وهكذا رغم  4وقتنا هذا إلى 
أن األزمة التي حدثت في أعقاب أسطول مرمرة كانت من المفترض أن تؤثر في إسرائيل اقتصاديا، 

 وتركيا، في السنوات الماضية، آخذة باالزدهار. فإن العالقات بين إسرائيل
ويجدر التأكيد على أن العالقات االقتصادية الواسعة بين إسرائيل وتركيا شهدت تحسنا بعد حادثة 

)العام الذي شهد بدء األزمة بسبب  2012أسطول مرمرة وقطع العالقات الطويل بينهما. ففي عام 
مليار دوالر. بالمقابل،  1.3اإلسرائيلية إلى تركيا إلى أسطول مرمرة(، وصل حجم تصدير البضائع 

، بينما شهدت العالقة بين البلدين توترا، ازداد التصدير اإلسرائيلي إلى تركيا بنسبة 2011في عام 
مليار دوالر. يبدو أنه رغم األزمات، تحتل تركيا المرتبة السادسة في قائمة  1.84ووصل إلى  %40

مليار دوالر سنويا. تصدر إسرائيل إلى تركيا مواد خام، مواد  4لغ نحو التصدير اإلسرائيلي بمب
(. وماذا تستورد إسرائيل من تركيا؟ إنها تستورد بشكل 4(، وآالت )%5(، معادن )%67كيميائية )%

 (، ومالبس.%10(، آالت )%16(، حديد )%19أساسي  سيارات )
 16/7/2017موقع المصدر اإلسرائيلي، 

 
 هدف مشترك في سورية "إسرائيل"بيض: للواليات المتحدة والبيت األ .46

في رده على االنتقادات اإلسرائيلية التفاق وقف إطالق النار في جنوب سورية، الذي : هاشم حمدان
تم التوصل إليه بين واشنطن وموسكو، قال المتحدث باسم البيت األبيض، شون سبايسر، مساء 

س  رائيل "هدفا مشتركا" في سورية.اإلثنين، إن للواليات المتحدة وا 
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ولكن سبايسر رفض اإلجابة، خالل بيان للصحافيين في البيت األبيض، على سؤال حول ما إذا 
كانت انتقادات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد سببت توترا بين إسرائيل والواليات 

سرائيل معني المتحدة. تان بمنع حصول إيران على موطئ قدم في وبحسبه، فإن الواليات المتحدة وا 
 سورية.

 18/7/2017، 48عرب 

 
 في الملف السوري "إسرائيل"وزير الخارجية الروسي: نحرص على مصالح  .47

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، إن «: القدس العربي»بروكسل ـ موسكو ـ بيروت 
ي االعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد روسيا وأمريكا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل ف

في سوريا. وكان الفروف يرد على تصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن 
فيها للصحافيين في باريس في وقت متأخر من مساء األحد، عن تراجع حكومته عن تأييد اتفاق 

يه الواليات المتحدة األمريكية وروسيا، بدعوى إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، الذي توصلت إل
 «.سيعزز من قوة إيران»أنه 

 18/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الخارجية األميركية تحظر على موظفيها زيارة القدس القديمة  .48
مددت وزارة الخارجية األميركية، مساء اليوم االثنين، قرار حظر كانت أصدرته يوم السبت : رام هللا

 للعاملين في سفارتها في تل أبيب يقضي بعدم زيارتهم البلدة القديمة في القدس. الماضي
 24ودعت الخارجية موظفي السفارة وأسرهم إلى عدم زيارة البلدة القديمة حتى يوم االثنين المقبل 

 الفرنسية الناطقة باللغة العبرية. I24يوليو/ تموز وفقا لما نقلته قناة 
ميركية عقب الهجوم الذي وقع في باحات المسجد األقصى وما اعقبه من وجاء قرار الخارجية األ

 حالة توتر أمني في المنطقة.
 17/7/2017، القدس، القدس

 
 السالم  علىالقنصل الفرنسي العام: االستيطان يشكل خطرا  .49

وم السالم يواجه الي أنكد القنصل الفرنسي العام "بيير كوشار"  على أ :الحالوة أبوزكي  -القدس 
 خطرا كبيرا من خالل التسارع غير المسبوق لالستيطان بما ذلك في القدس الشرقية.

 هذا الموقف. إسرائيللرئيس وزراء  أكدالرئيس الفرنسي ماكرون  إنوقال 
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في الصرح الوطني "سانت ان" بمناسبة العيد  أمسالقنصل الفرنسي الذي كان يتحدث مساء  وأشار
السلك الدبلوماسي، التزام بالده  وأعضاءن الشخصيات الفلسطينية الوطني لفرنسا بمشاركة حشد م

من خالل رئيس الجمهورية استمرار  أكدتفرنسا  أن" وأضاف وجود دولتين. أساسبالحل على 
 ".اإلسرائيليحل للصراع الفلسطيني  إلىااللتزام بالتوصل 

 إلىريس بان فرنسا ستبقى لبا األخيرةرئيس الجمهورية قال للرئيس عباس خالل زيارته  إنوقال 
 واألكاديميةالمشاريع االقتصادية والتربوية  إلىجانب فلسطين في العديد من المجاالت، مشيرا 

 ومشاريع البنية التحتية التي تدعمها فرنسا.
 18/7/2017، القدس، القدس

 
 لموقف برلماني دولي تجاه حرية الدين والمعتقد في القدسيدعو األورومتوسطي  .51

رصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان الفريق البرلماني الدولي لحرية الدين واالعتقاد إلى اتخاذ دعا الم
 موقف برلماني دولي موحد تجاه ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الحرم الشريف.

 ودعا األورومتوسطي في مذكرة تسلمتها في لندن عضو اللجنة التنسيقية للفريق البارونة "إليزابيث
بيريدج"، لمناقشة انتهاكات حرية الدين والمعتقد في مدينة القدس في برلماناتهم الوطنية، إضافة إلى 

 إرسال وفد للفريق الدولي إلى مدينة القدس للوقوف على االنتهاكات اإلسرائيلية.
 ولفت األورومتوسطي في مذكرته إلى التضييق اإلسرائيلي الجديد في مدينة القدس والذي تمثل في
إقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد األقصى، األمر الذي يضع قيوًدا مشددة على حرية تنقل 

 المصلين.
من جهته، قال مستشار العمليات في المرصد األورومتوسطي، محمود جواد " تنتهك سلطات 

أساسًيا مكرًسا  االحتالل اإلسرائيلي عبر إجراءاتها االستفزازية بحق المسلمين في مدينة القدس حًقا
في القانون الدولي لحقوق اإلنسان وهو الحق في حرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة 

 الخاصة بهم تبًعا لهذا الحق".
وأبرز األورومتوسطي في مذكرته االنتهاكات المستمرة التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي في الحرم 

لمين لشعائرهم الدينية. الفًتا إلى حادثة إغالق المسجد األقصى الشريف والتي تحد من ممارسة المس
تموز/يوليو من العام الجاري والتي تعد انتهاًكا صارًخا لحرية ممارسة  14في وجه المسلمين في 

 العبادة في األماكن المقدسة.  
 17/7/2017، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
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 "إسرائيل"جل صفقة الغواصات مع ألمانيا تؤ  :يديعوت أحرونوت .51
لمانيا أجلت أكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' في عددها الصادر، اليوم الثالثاء، أن : محمد وتد

صفقة الغواصات مع إسرائيل، وذلك بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة 
 '.3000قضية اإلسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والمعروفة بـ'ال

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة األلمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع 
ثالث غواصات للحكومة اإلسرائيلية، والتي كان من الفروض أن تجرى في األسبوع القادم، حيث أتى 

 ذلك بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة.
من المفروض أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير إسرائيل بألمانيا، يعقوب هداس، إال أن وكان 

السفارة اإلسرائيلية حصلت على رسالة أبلغتها من خاللها الحكومة األلمانية تأجيل التوقيع على 
 مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

ي يجريها رجال األعمال ميكي غانور، مع ورجحت الصحيفة أن كشف النقاب عن المفاوضات الت
الشرطة اإلسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والتطورات في ملف 

 التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.
وبسبب المخاوف اإلسرائيلية إلمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة األمن 

سرائيلية، أودي أدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره األلماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة اإل
 اإلجراءات إلتمام الصفقة ومنع أي محاوالت إللغاء الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها: ' الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على 
لغاء الصفقة'، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات اإلسرائيلية بشبهة مذكرة التفاهمات وليس على إ

 الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.
 18/7/2017، 48عرب 

 
 قطر ستقاضي دول الحصار وشركاتها ستطالب بالتعويض .52

تصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية أعلنت وزارة االق(، الجزيرة: وكالة األنباء القطرية )قنا
وغير القطرية الموجودة في دولة قطر، ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر 

 التي تكبدتها بسبب الحصار.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير االقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف 

ات االقتصادية والتجارية الدولية، لبحث اإلجراءات التعسفية التي تقوم بها عددا من رؤساء المنظم
وأضاف البيان أن قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة  دول الحصار.
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وأكدت وزارة االقتصاد والتجارة  العالمية، لدراسة اإلجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار.
نجحت في التصدي للحصار وضمان توفير  واستراتيجياتأن دولة قطر وضعت خططا  القطرية

 السلع والخدمات، وحافظت على استقرار األسواق القطرية.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة 

 التي تكبدتها. العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل األضرار
وأضاف العطية في مقابلة مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية ونقلتها وكالة األنباء القطرية، أن دولة 
قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى 

 اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة.
وأشار العطية إلى أن األزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة 

، موضحا أن 2014و 2013كما أضاف أن دولة قطر واجهت أمورا مشابهة في عامي  انقالب.
االتهامات ضد قطر وضد األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع 

 لتعاون الخليجي، "هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".مجلس ا
 18/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حتى تلتزم قطر بمطالبنا "البيان الرباعي" : ال تراجع عنالسعودي مجلس الوزراء .53

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه : )جدة(« عكاظ»
بيان الرباعي المشترك )السعودية، مصر، اإلمارات، والبحرين( إلى أن تلتزم السلطات ال تراجع عن ال

القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي لإلرهاب وتحقيق االستقرار واألمن في 
 المنطقة.

 18/7/2017، عكاظ، جدة
 

 لألزمة مع قطر إقليمياإلمارات ترغب بحل : قرقاش .54
من  أرادتوزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الدول األربع  قال -عواصم  

واعتبر الوزير «. توعية قطر، كما نريد حاًل إقليميًا لألزمة المتمث لة بدعم التطر ف»المقاطعة 
 أنمؤكدا « قطر لم ترغب بالحوار والنقاش لحل األزمة»بمؤتمر صحافي في لندن، أن  اإلماراتي

 «.تتحدث عن الحريات وتقوم بتعديات على جيرانها بسبب عالقاتها مع إيران»ة الدوح
قد نكون مجبرين على المقاربة القانونية مع قطر، ألن مرد »وعن الخطوات الالحقة، قال قرقاش 

 أنوأكد تمسك الدول المقاطعة في «. األزمة مع الدوحة هو انعدام ثقتنا بها، ومخالفتها اتفاق الرياض
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الحل مع قطر مراقبة دولية لسلوكها، كما أن الدول الغربية أصبحت مطلعة على بواطن  يشمل»
 «.األزمة مع قطر

من جانبه، نفى السفير اإلماراتي لدى الواليات المتحدة، يوسف العتيبة، األنباء التي تحدثت عن 
ة الراهنة. ووصف تورط بالده في اختراق وكالة األنباء القطرية، الحدث الذي فجر األزمة الخليجي

بالقصة الكاذبة، مشددا « واشنطن بوست»الدبلوماسي اإلماراتي ما جاء في تقرير نشرته صحيفة 
اإلمارات العربية المتحدة لم يكن لها أي دور في االختراق المزعوم الذي يدور عنه الحديث »على أن 
تمويل ودعم وتمكين »ا بـ وألقى العتيبة بمسؤولية األزمة على قطر، مجددا اتهامه«. في المقال

المتطرفين من حركة طالبان إلى حماس والقذافي. التحريض على العنف وتشجيع التطرف وتقويض 
 «.استقرار جيرانها

 18/7/2017الدستور، عم ان، 
 

 انتهاكات حقوقيـة صارخـة بسبب الحصـار :الدوحة .55
م المساعد للجنة الوطنية لحقوق أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، األمين العا عبدالمجيد حمدي:

اإلنسان، أنه تم منذ اليوم األول للحصار بتشكيل لجنة تعمل على مدار الساعة إلدارة األزمة، الفتًا 
إلى أنه ورد إلى اللجنة المئات من الحاالت والشكاوى للمتضررين من الدول األربع، بما يعادل 

الجلسة النقاشية حول المحور  خالل وأوضح،شخصًا تضرروا من هذا الحصار.  13314
االجتماعي، أنه تم تصنيف االنتهاكات على حسب الضرر، مقسمة على انتهاك لم شمل األسرة 
وانتهاك الحق في التنقل وكذلك الحرمان من أداء الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية 

 وانتهاك الصحة.
طريق البريد اإللكتروني أو الخط الساخن، أو عن وأوضح أنه يتم استقبال الشكاوى بطريقتين عن 

طريق استالم الشكوى باليد في مقر اللجنة مبينًا أنه هناك بعض األشخاص الذين يكون الشخص 
انتهاكًا باإلضافة  2945منهم تضرر أكثر من ضرر الفتًا إلى أنه االنتهاكات التي تم رصدها حوالي 

 الجهات المعنية. إلى حاالت تخوفوا من تقديم شكواهم إلى
وأشار إلى أن اللجنة قامت برفع الشكاوى إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، علمًا بأن دولة 
قطر لم تتلق أي شكوى من أي منظمة من دول الحصار بخصوص شخص أوقف عن العمل، أو 
ل شخص منع من العالج، أو أي ظرف من الظروف، األمر الذي يؤكد أن دولة قطر لم تتعام

 بالمثل مع مواطني دول الحصار المتواجدين في قطر.
 18/7/2017، الراية، الدوحة
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 قرقاش: ال نكره الجزيرة لكننا ال نشاهدها .56
اضطر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لإلجابة عن سؤال للجزيرة أثناء مداخلته 

لندن، موضحا أنه ال يكره الجزيرة ولكنه ال بالمعهد الملكي للدراسات الدولية "تشاتام هاوس" في 
 يشاهدها، وذلك في أول جواب مباشر من مسؤول من دول الحصار لقناة الجزيرة.

وقال مراسل الجزيرة عثمان آي فرح لوزير الدولة اإلماراتي إنه يعرف أن الوزير ال يحب الجزيرة، 
 أشاهدكم".فعق ب قرقاش بالقول "ليس الموضوع أني ال أحبكم، ولكني ال 

ورد مراسل الجزيرة على الوزير اإلماراتي بالقول "ولكنكم ال زلتم تتكلمون عنا. أشخاص مثلكم يقولون 
 إننا غير مؤثرين ولكننا نجد أنفسنا على رأس قائمة مطالبكم".

منها وكالة األنباء -وفي السياق نفسه، نفى قرقاش أن تكون بالده خلف اختراق مواقع قطرية 
ي مايو/أيار الماضي، حيث كانت صحيفة واشنطن بوست األميركية نقلت عن مسؤولين ف -الرسمية

 في المخابرات األميركية أن دولة اإلمارات هي التي قرصنت حساب وكالة األنباء القطرية.
 18/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصر تفرض تأشيرة دخول على القطريين ابتداء  من الخميس .57

قال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، اإلثنين، إن مصر قررت : حسينيالقاهرة / محمود ال
 ابتداًء من الخميس المقبل. أراضيهافرض تأشيرة على القطريين الراغبين بدخول 

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن "تعليمات وصلت إلى مصلحة جوازات مطار القاهرة 
وأشار إلى أن "التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من  .والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد"

نما أيًضا  السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وا 
ولفت إلى أن "التعليمات تضمنت استثناًء  على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة".

ريين وأبنائهم وبناتهم، وكذلك الطالب القطريين الذين يتابعون ألزواج المصريات وزوجات المص
وتابع أن "االستثناء يتضمن السماح لهم بالدخول إلى  دراساتهم في الجامعات الحكومية المصرية".

شهور، على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم  3مصر بتأشيرة سياحية تستخرج من مطار القاهرة لمدة 
)تغ( بيان من السلطات المصرية حول  11:40يصدر حتى الساعة ولم  مع مصلحة الجوازات".

 القرار، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدوحة.
 17/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 مصر تؤكد للكويت استمرار اإلجراءات ضد قطر لحين تلبية المطالب .58
لنظيره الكويتي الشـيخ صباح خالد  أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري :)ا ف ب(-القاهرة 

الحمد الصباح في القاهرة أمس تمسك بالده بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار اإلجراءات 
 المتخذة ضدها من جانب مصر ودول خليجية قطعت العالقات معها التهامها بدعم اإلرهاب.

 األزمةوضح للصباح إن حل وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري أ
 الخليجية يكون "بتلبية قطر لقائمة المطالب".

وثمن شكري، بحسب البيان، "الدور الذي يقوم به وزيـر الخارجية الكويتي لتسوية األزمة مع قطر 
علي خلفية دورها السلبي في المنطقة". وكانت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر قطعت في 

و( عالقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الخامس من أيار)ماي
 اإلرهاب.

 18/7/2017، الغد، عم ان
 

 قانونيون: ضلوع اإلمارات بقرصنة وكالة األنباء القطرية جريمة ُدولية .59
أسف عدد من القانونيين وأساتذة الجامعة المتخصصين، على ما أعلنته صحيفة : هديل صابر
وست" األمريكية، في ضلوع اإلمارات بجريمة وقرصنة وكالة األنباء القطرية، عن نية "واشنطن ب

كبار، بناء على التقرير الذي نشرته الصحيفة  إماراتيينمبيتة، تََبين من خاللها تورط مسؤولين 
 األمريكية األول، من خالل مناقشة خطة اختراق مواقع حكومية قطرية وتنفيذها.

الذين التقت بهم "الشرق" أنَّ التقرير الذي جاءت به صحيفة "واشنطن بوست" جاء وأكدَّ القانونيون 
ليؤكد تصريحات سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري ةأدلى بها في العشرين من يونيو 
الماضي على خلفية اختراق وقرصنة وكالة األنباء القطرية، ونشر من خالل االختراق خطاب مفبرك 

السمو، وبعض التصريحات من قبل الجهات المخترقة، والتي ألمح خاللها إلى تورط دول لصاحب 
الحصار في اختراق الموقع الرسمي لوكالة األنباء القطرية، من خالل زراعة برامج خبيثة بموقع 

مايو الماضي، الذي جاء كما بينته  24أبريل الماضي، وتنفيذ االختراق في  21الوكالة الرئيسي في 
 يفة "واشنطن بوست" في أعقاب زيارة الرئيس األمريكي إلى الرياض.صح

التي قامت بها اإلمارات تعد خرقًا وانتهاكًا صارخًا  اإللكترونيةولفت القانونيون إلى أنَّ القرصنة 
خالال بكل ما تفرضه الدول في االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية يمكن من  للقانون الدولي، وا 

القيام باإلجراءات القانونية والحقوقية لمقاضاة مرتكبيها، وكانت سببا في اقتراف جرائم أخرى  خاللها
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كان أبشعها جريمة ضرب النسيج الشعبي الخليجي الموحد والمحب لبعضه البعض وبث الكراهية 
 والفرقة بين أبناء دول الخليج.

 18/7/2017، الشرق، الدوحة
 

 تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر تميم وروحاني يبحثان": الخليج" .61
تعتزم إيران تأسيس قاعدة عسكرية لقواتها بقطر، في تأكيد جديد على التحالف المتنامي بين طهران 
والدوحة. وأكدت مصادر متطابقة أن القاعدة التي أثارت ردود فعل واسعة في دول الخليج العربية، 

طعة المفروضة عليه من الدول الداعية إلى مكافحة هدفها حماية وتأمين النظام القطري بعد المقا
 اإلرهاب؛ مصر والسعودية واإلمارات والبحرين.

، أمس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد «تويتر»اإليرانية على موقع « العالم»وأورد حساب قناة 
في قطر.  آل ثاني، ناقش مع الرئيس اإليراني حسن روحاني، إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية

وأكدت القناة اإليرانية أن روحاني أعلن رغبة بالده في إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، من 
أجل تعزيز واستقرار المنطقة، وقد بحث هذا الطلب مع تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد تواتر 

للعاصمة  تقارير أكدت دفع إيران بقوات من الحرس الثوري مجه زة بصواريخ ومعدات عسكرية
القطرية الدوحة خالل الفترة األخيرة، من خالل شاحنات ضخمة كانت تدخل البالد على أنها تحمل 

 مواد غذائية ومساعدات طبية وغيرها.
 18/7/2017، الخليج، الشارقة

 
 لتحقيق حلم أميرها 2022قطر سرقت مونديال ": الخليج" .61

في  2022الحقائق فضائح تنظيم مونديال كشفت قنوات أبوظبي الرياضية بالوثائق والمستندات و 
الذي عرض مساء أمس وعرضته جميع « قطر.. الملف األسود»الحلقة األولى من البرنامج الوثائقي 

القنوات الرياضية في اإلمارات في توقيت موحد، عكس وحدة الموقف تجاه كل ما يتعلق بقطر 
فعاليات عدة ومن بينها كأس العالم التي وأساليبها القذرة في دعم اإلرهاب والترويج لنفسها عبر 

 اشترتها ولم تنل تنظيمها بشرف.
وتناول اإلعالمي يعقوب السعدي في الحلقة األولى من البرنامج مساء أمس كل الصور والوقائع 

بالرشى والفساد من خالل الدور الذي قام به محمد بن همام  2022والشهادات على سرقة مونديال 
تحاد اآلسيوي لشراء األصوات ودفع األموال لتحقيق حلم األمير السابق حمد بن الرئيس السابق لال

خليفة آل ثاني، هذا الحلم الذي قفز إلى الواجهة في وقت كان يستعد فيه بالتر لوالية جديدة في 
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ويحتاج إلى الدعم والمساندة، فتحول إلى جسر العبور، كما شاءت الصدف أن يجتمع « فيفا»رئاسة 
 ة التنفيذية باالتحاد الدولي الكثير من الفاسدين.في اللجن

الكثير من التحقيقات حاولت كشف طريق قطر المفروش بالرشى إلى كأس العالم، فكان التحقيق 
األبرز الذي قاده مايكل جارسيا المدعي العام األمريكي كبير محققي االتحاد الدولي لكرة القدم والذي 

السويسري جوزيف « فيفا»أواخر عهد الرئيس السابق ل « فيفا»تولى البحث في الفساد الذي ضرب 
بالتر، إذ عرج جارسيا من خالل التحقيق على ما حدث من قطر فكان هذا األمر مغريًا للصحافة 
العالمية وباألخص في أمريكا التي لم تنس كيف خسرت استضافة كأس العالم أمام قطر، وفي 

لهم أشبه بمزحة والحال ينسحب على فرنسا التي سعت  بريطانيا والذي ما زال األمر بالنسبة
 صحافتها الرياضية جاهدة لكشف أسرار هذا النفق المظلم.

 18/7/2017الخليج، الشارقة، 
 

 مالحظات هادئة على هامش عملية الحرم .62
 هاني المصري

شريف جزء بادئ ذي بدء، يجب أن يتذكر الجميع وُنذك ر من ال يتذكر أو يتناسى أن القدس والحرم ال
ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وأن من الحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية 
المكرسة في القانون الدولي حق الدفاع عن النفس، بما يشمل المقاومة بكل أشكالها، وخصوصًا في 

القدس وأسرلتها،  ظل مخططات استعمارية صهيونية استيطانية عنصرية عدوانية تستهدف تهويد
وطرد أكبر عدد من سكانها األصليين، وجعل من يتبقى منهم يعيش في جحيم ال ُيطاق، إضافة إلى 
قامة الهيكل بداًل  استهداف الحرم الشريف بادعاء أنه مقام فوق "هيكل سليمان"، ومفترض هدمه وا 

 منه.
تسببت بنكبة فلسطين وكل  هناك من يكاد يصل عمى العقل والقلب عنده إلى أن المقاومة هي من

حدى روافع القضية الفلسطينية، ومن دونها الندثرت واستطاعت  الكوارث، وليس أنها ردة فعل وا 
إسرائيل استكمال مشروعها االستعماري. هل يمكن أن ننسى أصل الصراع، وطبيعة المشروع 

حجم الخطر  الصهيوني وأهدافه، ومغزى إقرار قانون القدس في الكنيست؟ وهل يمكن تجاهل
طرحت أن تكون السيادة فوق أرض الحرم  2000ومنبعه، وأن أفكارًا في قمة "كامب ديفيد" العام 

فلسطينية وتحته إسرائيلية، وأن هناك جماعات ورجال دين وقادة سياسيين وأعضاء كنيست ووزراء 
قال "إنه يحلم كل ليلة بأن  يتبنون هذا المطلب بإقامة الهيكل بداًل من الحرم، لدرجة أن وزيرًا إسرائيلياً 

 األقصى هدم وأن الهيكل بني بداًل منه"؟
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كما أن هناك مخططًا معلنًا ومطروحًا للتنفيذ إلقامة كنيس يهودي في إحدى باحات األقصى، ومن 
الممكن أن ُينفذ في أي وقت مناسب. فكما قال نتنياهو إن الظروف اإلقليمية ال تسمح بتغيير 

 ، ما يؤكد وجود نية مبيتة لتغييره.الوضع القائم حالياً 
ما يعزز كل ما سبق أن االعتداءات على األقصى ودخول اليهود، بمن فيهم قادة ورجال دين 
وأعضاء كنيست، للصالة في الحرم أصبح شيئًا روتينيًا ويوميًا، وبالمئات، بعد أن كان باآلحاد 

، لدرجة أن بعض المهندسين ذهبوا والعشرات. كما أن الحفريات حول األقصى وتحته مضت بعيداً 
 إلى حد االعتقاد بأن أي زلزال تتعرض له فلسطين بدرجة متوسطة يمكن أن يؤدي إلى انهياره.

إن  كون المقاومة حقًا ال يعطي لكل إنسان الحق بأن يقاوم أينما وكيفما ووقتما يشاء، فالمقاومة 
نما وسيلة يجب أن تخدم  وطنية مشتركة تقودها قيادة واحدة وعبر  جيةاستراتيليست صنمًا نعبده، وا 

 مؤسسات اإلجماع الوطني.
ما العمل مع استمرار االنقسام وتعميقه، وحالة التوهان، وتغليب البقاء واالنتظار على أي شيء 

المشتركة؟ هل يرفع  واالستراتيجيةآخر، وفي ظل غياب القيادة الواحدة والمؤسسات الوطنية 
 بيضاء، أم يطرقون جدران الخزان إلى حين بزوغ األمل؟الفلسطينيون الراية ال

قليمية ودولية، وجماعات وأفراد:  لقد أوجد هذا الواقع فراغًا تسعى لملئه إسرائيل، وأطراف عربية وا 
منها من يريد تصفية القضية، ومنها من يريد توظيفها ألغراضه، ومنها من الفلسطينيين من أصبح 

ولو على حساب كل شيء، ومنها من يواصل الصمود والمقاومة  ال يهمه سوى مصالحه الخاصة،
تعبيرًا عن إرادة األغلبية ومصلحتها، ولو عن طريق مقاومة فردية عفوية اتسمت بها عمليات 
المقاومة في السنوات األخيرة كما تشير المصادر الفلسطينية واإلسرائيلية، بما فيها عمليات الطعن 

ضرابات المعتقلين الفردية والجماعية وحركة المقاطعة والمقاومة والدهس واستخدام السالح الن اري وا 
 الشعبية، التي يغلب عليها فقدان الحاضنة السياسية والقيادة والبرنامج والتنظيم واإلمكانيات.

هل يكون الرد بإدانة هذه العمليات، أم النظر إليها باعتبارها ردة فعل طبيعية على االحتالل 
 ى غياب األفق السياسي، وعلى عدم تحمل القيادة والقوى مسؤولياتها؟وممارساته، وعل

إن من يتحمل المسؤولية عن تفشي هذه الظواهر هي القيادة والنخبة والقوى، وليس من يقدم روحه 
فداء لشعبه وأرضه ودينه. ومن هنا ال يمكن محاكمة العمليات الفردية التي تدل على أن الشعب ال 

للصمود والمقاومة تحت أسوأ الظروف، ولو بشكل فردي. لو كانت عمليات  يزال حي ا ومستعداً 
منظمة لتوجب تقييمها في ميزان الربح والخسارة وسالمة التوقيت والقدرة على التوظيف ... إلخ، ألن 
البندقية من دون هدف تسعى لتحقيقه ومن دون مراكمة لإلنجازات بندقية تائهة تبحث عمن يقودها 

 المقاومة المثمرة والمناسبة لكل مرحلة. ويرشدها إلى
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أمر آخر أثارته هذه العملية، وهو الحديث أنها تمكن االحتالل من تنفيذ أهدافه التي كان يتعذر عليه 
تحقيقها بال عمليات، وردًا على ذلك يمكن استعراض ما حدث منذ االحتالل اإلسرائيلي لبقية القدس 

ئيل في البداية باألمر الواقع القائم في الحرم، ولم تتدخل به ، إذ اعترفت إسرا1967الذي وقع عام 
 وفق اتفاق عقده موشيه ديان مع األوقاف اإلسالمية.

، بدأت الشرطة اإلسرائيلية بدخول الحرم بأعداد قليلة، ثم 1969وبعد محاولة حرق األقصى في العام 
تكبت حينذاك، إذ لم تكتف الشرطة إثر المجزرة التي ار  1990تطور األمر كميًا ونوعيًا في العام 

نما افتتحت مراكز شرطية، ووضعت حراسات حول البوابات.  بالدخول، وا 
، فجرت زيارة أرئيل شارون بمرافقة ألفين من الشرطة والجنود المدججين بالسالح 2000وِفي العام 
وال تنسيق مع  دون استشارة 2001"، واستطاعت الشرطة أن تدخل الحرم بعد العام األقصى"انتفاضة 

األوقاف رغم الرعاية األردنية لألقصى والمستندة إلى ما جاء في معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية 
 .1994الموقعة العام 

، وباتفاق أردني إسرائيلي برعاية أميركية، تركيب كاميرات في 2013وحاولت إسرائيل بعد العام 
، وبعد 2014ة الفلسطينية األردنية الواسعة. وِفي العام األقصى، ولكن تم التراجع عنها بعد المعارض

محاوله اغتيال يهودا غليك، المتطرف والمعتدي الدائم على األقصى، أغلقت إسرائيل الحرم ولكنها 
تراجعت بسرعة عن هذا القرار قبل موعد صالة الجمعة بعد ردود الفعل الفلسطينية واألردنية 

 الواسعة.
صورة واضحة وضوح الشمس أن إسرائيل هي التي استباحت األماكن بعد كل ما سبق، نجد وب

طالق الرصاص والقنايل لحماية المستوطنين  المقدسة عندما حولتها إلى ساحات للمواجهة وا 
لى ثكنة عسكرية لخدمتها في تنفيذ  والمتطرفين أثناء دخولهم واعتداءاتهم المستمرة على األقصى، وا 

ي تنفيذها، سواء كانت هناك مقاومة أو لم تكن، بل تتزايد معدالت التنفيذ أهدافها المعلنة والمستمرة ف
 في ظل الهدوء وعدم تنفيذ عمليات.

واآلن بعد "عملية الحرم" األولى من نوعها يجب التحذير من مغبة استمرار تطبيق السياسات 
أو معارضًا لهذا  اإلسرائيلية في نفس الوقت الذي يجب أال ينطلي فيه على أحد، سواء كان مؤيداً 

 النوع من العمليات، أن االحتالل هو المسؤول، وعليه يجب أن تتركز اإلدانة واألنظار.
إغالق األقصى سابقة خطيرة جدًا لم تحدث منذ حوالي خمسين عامًا، ولكنها قابلة للتكرار، وهي 

والدولية، فإذا كانت  مجازفة محسوبة لجس النبض واختبار ردة الفعل الفلسطينية والعربية واإلسالمية
محدودة، كما حصل فعاًل، يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات الرامية إلى تغيير األمر الواقع الذي 
يتغير كما نالحظ باستمرار رغم االدعاء بعكس ذلك، بدليل تركيب الكاميرات والبوابات التي تذكرنا 
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ًا بعد المجزرة التي ارتكبها باروخ بما حصل للحرم اإلبراهيمي، الذي جرى تقسيمه زمانيًا ومكاني
 ضد المصلين أثناء صالتهم وليس بعد عملية مقاومة. 1994غولدشتاين في العام 

إن الفلسطيني، خصوصًا المقدسي المرابط قي األقصى وأكنافه، مستعد رغم المعاناة واإلحباط وترديد 
لشعوب العربية مهما طال الزمن عبارة "يا وحدنا" لمواصلة الصمود والكفاح وحده إلى حين قيامة ا

وغلت التضحيات، فهو الذي حمى ويمكن أن يواصل حماية األقصى، وأبقى القضية الفلسطينية حية 
ال تموت بانتظار النجاح بتغيير موازين القوى القادرة على تحرير القدس، وِفي القلب منها األقصى 

والعدالة في العالم كله، التي خذلناها ولم وكنيسة القيامة، بدعم كل قوى التحرر والتقدم والسالم 
 تخذلنا عندما نكون بمستوى القضية وتحدياتها.

ياسات والد راسات   18/7/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
 

 األقصى: معركة السيادة .63
 رأفت مرة

 والتدابير.تستخدم فيه كل القدرات وتسيطر عليه اإلجراءات  إنه صراع صعب وقديم ومعقد..
أهم رموز الحضارة اإلسالمية، وأقدم بيوت هللا في األرض، وقبلة المسلمين األولى، ومعراج رسول 

 البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم، وبوابة السماء.
يقع في قلب القدس عاصمة فلسطين، وهو تعبير عن رمزية القضية الفلسطينية، ودليل تعلق األمة 

 بفلسطين والقدس.
لكن  لصهاينة أحقية تاريخية ودينية لهم، وهي ادعاءات كاذبة تفتقد األدلة العلمية والتاريخية..يدعي ا

هذا االدعاء هو أساس نظرية السيطرة على األقصى والقدس، ومبرر لوجود االحتالل ولإلجراءات 
 األمنية والسياسية للتحكم والسيطرة على المسجد.

على المسجد األقصى من خالل تغيير الطابع العربي  يحاول االحتالل اإلسرائيلي بسط سلطته
دخال مستوطنين، وفرض إجراءات  واإلسالمي، وتغيير الهوية، وهدم مرافق وبناء منشآت جديدة، وا 
ضعاف سلطة اإلدارة اإلسالمية للمسجد، وفصل األقصى عن  أمنية، ومنع المصلين الفلسطينيين، وا 

 محيطه.
عبة ومعقدة نظرا ألهمية المكان وحساسية المسجد، لذلك يلجأ يدرك االحتالل أنه يخوض معركة ص

التخاذ تدابير متدرجة، والتغيير الهادئ والعمل بخطوات متباطئة لكنها متواصلة، لكنه يشرك فيها 
 جميع مقدرات حكومة االحتالل من جيش ووزارات ومؤسسات وبلدية وشرطة.
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طان، بينما نجد أن عبء المواجهة في ويستعين بمنح مالية ودعم خارجي من منظمات االستي
 الطرف الفلسطيني والعربي واإلسالمي ضعيف.

فالسلطة الفلسطينية غائبة عن التأثير، والجهات الرسمية العربية تكتفي بمواقف إعالمية، والدعم 
 المالي واإلعالمي ضعيف، والموقف السياسي الرسمي العربي غائب.

على عاتق الشباب والرجال والنساء اللواتي يتمكن من  لذلك تقع المواجهة في ساحات األقصى
 الوصول للمسجد.

 ويصبح جميع هؤالء في موقع مواجهة آلة ضخمة من الجهود والممارسات اإلسرائيلية.
االحتالل اإلسرائيلي استغل عملية القدس لمزيد من السيطرة فقام باالستيالء على مفاتيح بوابات 

 واألذان، ووضع بوابات إلكترونية وكاميرات.المسجد األقصى، ومنع الصالة 
إنها الحرب الواضحة لالستيالء على المسجد األقصى المبارك والتحكم فيه، والسيطرة على مرافقه، 

ضعاف اإلدارة اإلسالمية التي تسير شؤونه.  وا 
بطالها ..ألن نجاح ه في لذلك ينبغي القيام بتحركات واسعة إلجبار االحتالل على وقف إجراءاته وا 

 ذلك هو خطوة إضافية نحو السيطرة على المسجد.
يجب أن نشجع قرار المقدسيين ومشايخ األقصى برفض االنصياع لإلجراءات األمنية اإلسرائيلية 

 الجديدة.
ينبغي العمل على إعادة أوضاع المسجد األقصى إلى ما كانت عليه في السابق، إنها معركة على 

 حتالل اإلسرائيلي بها.السيادة وينبغي أن ال ينجح اال
 انتفاضة القدس والمقاومة هما أفضل رد إلفشال القرارات اإلسرائيلية... األقصى للمسلمين.

 17/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "عملية األقصى": ليست أم الفحم فقط .64
 أحمد جميل عزم د.

، فإن  الشبهات 2000القضية  ما تدل عليه تفاصيل التحقيق الجنائي اإلسرائيلي، في ما يعرف باسم
تدور حول التعاون غير المشروع بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناشر صحيفة 

 اإلسرائيليةيديعوت أحرنوت، ذات االنتشار الواسع إسرائيليًا، في إشارة لمدى تنسيق رئاسة الحكومة 
قب عملية المسجد األقصى العسكرية، يوم لإلعالم. ومن يتفحص "الخطاب" اإلعالمي اإلسرائيلي، ع

قا، أو متفقا عليه ضمنًا بشكل أو آخر، لحصر موضوع  الجمعة الفائت، يالحظ أن  هناك توجها منس 
المسجد األقصى، في ما يسمى التحريض من قبل فئة فلسطينية محدودة، ومن هنا جاء االحتفال 
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سرائيليون فعله هو "تصغير" المسألة، فيما ردود باإلدانة الرسمية الفلسطينية للعملية. ما يحاول اإل
 الفعل العربية ال تسعى لوضع القضية بحجمها الحقيقي الكبير. 

استغل اإلعالم الصهيوني أن  ثالثة شبان من عائلة جب ارين، من مدينة أم الفحم، الفلسطينية، التي 
الذين نفذوا هجوما استهدف  يوجد للحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح شعبية كبيرة، هم

الشرطة اإلسرائيلية في منطقة الحرم الشريف، للحديث أن  مهرجانات نصرة األقصى، وشعار 
"األقصى في خطر"، الذي ترفعه الحركة التي يقودها صالح، بصفتها عملية "التحريض" أو "غسل 

عوت أحرنوت "العرب الدماغ"، التي أدت لغسل دماغ اآلالف أو عشرات اآلالف ممن وصفتهم يدي
اإلسرائيليين"، بشأن وجود مخطط لهدم األقصى واستبداله بالهيكل الثالث، كما جاء في الصحيفة، 

 وأن  أفرادا قالئل منهم "وصلوا نقطة الفعل". 
لم يتوقف اإلعالم اإلسرائيلي كثيرًا عند الشق الذي جاء في االتصال الهاتفي للرئيس الفلسطيني 

يامين نتنياهو، وطالب فيه بوقف اإلجراءات اإلسرائيلية في األقصى، وأبرز محمود عباس، مع بن
 إدانته للعملية. 

رد اإلسرائيليون بغضب على بيانات رسمية أردنية ومظاهرات غاضبة في عم ان، ضد اغالق 
المسجد األقصى، ببيان جاء فيه "كان من المفضل أن تحافظ كل األطراف المرتبطة ومن ضمنها 

 على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج األرواح". األردن، 
في الوقت ذاته فإن  ردة الفعل الشعبية والرسمية المسلمة والعربية الضعيفة على اإلجراءات 
اإلسرائيلية، وبشكل خاص عدم تحرك أطر العمل المشترك اإلسالمي والعربي، على السياسات 

ي، تشجع اإلسرائيليين على ربط أي مقاومة بالعنف، اإلسرائيلية، خارج اإلطار األردني والفلسطين
 واإلرهاب، والهروب من حقيقة أن أي رد فعل أو فعل في القدس هو بسبب االحتالل وردا عليه. 

حاول الخطاب اإلسرائيلي، مجددا، القول إن  ما يحدث مقاومة ألفراد معزولين وعنف، وليس جزءا 
 \2015ه تمامًا للخطاب اإلسرائيلي ضد هبة السكاكين من حركة وطنية فلسطينية، وهو خطاب مشاب

، وبموازاة ذلك استمرت السياسات اإلسرائيلية لتغيير األمر الواقع على األرض، فبدأ دخول 2016
المستوطنين إلى المسجد األقصى، أمس االثنين، قبل إعادة فتحه للمسلمين. وصادقت اللجنة الوزارية 

ية، يوم األحد، على مشروع قانون أساسي )دستوري( اشترط موافقة للتشريع في الحكومة اإلسرائيل
ثلثي أعضاء الكنيسيت على أي قرار انسحاب أو تقسيم في القدس، وثالثا، رد وزير األمن الداخلي، 
جلعاد أردان، بصلف على الموقف األردني، "لدى إسرائيل السيادة على الموقع )األقصى( بغض 

". وبحسب قراءة موقع "جيروزالم أون الين"، لتصريحات أردان فإنه النظر عن رأي أي دولة أخرى
يرى أن "ال ضرورة ألخذ األردنيين في الحسبان". واستخدام أردان تعبير "األبواب المخصصة لدخول 
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المسلمين" في اإلشارة للخطط لوضع أجهزة تفتيش خاصة على األبواب، في تلميح لوجود أبواب 
هود(، في إشارة ضمنية لمضي مخططات التقسيم المكاني والزماني للحرم خاصة بغير المسلمين )الي

 الشريف. 
إن  محاولة التركيز على أم الفحم والحراك الشعبي فيها، هو محاولة أوال لتقزيم موضوع المسجد 
األقصى، ونزع األبعاد السياسية والقانونية العامة عن الموضوع، ولتفادي فتح ملف السياسات 

 ة في القدس، يساعدها في ذلك محدودية رد الفعل العربي واإلسالمي. اإلسرائيلي
سالمي واسعين إلثارة موضوع  يمكن تحويل اإلغالق اإلسرائيلي لألقصى لفرصة لتحرك عربي وا 

أمام المسلمين والعرب المسيحيين والمسلمين على  1967اإلغالق الموجود في القدس فعال منذ عام 
نهاء االحتالل وضمان حرية الوصول لألماكن المقدسية لن يكون هناك السواء، وكيف أن ه دون إ

 سالم. 
ال توجه ردة الفعل العربية الفاترة إزاء ما يجري في القدس إشارة مشجعة للسياسات اإلسرائيلية 

 وحسب، ولكن أيضًا تغذي حالة اإلحباط والغضب في الشارع العربي إزاء األداء الرسمي.
 18/7/2017، الغد، عم ان

 
 السلطة الفلسطينية تريد تركيع حماس .65

 ايال زيسر
ال يمر يوم دون أن ُينزل أبو مازن ضربة شديدة جديدة على رأس سكان قطاع غزة. قبل نحو شهر 
تم تقليص كمية الكهرباء للقطاع، حيث اقتصرت على ساعتين أو اربع ساعات يوميا. وفي نفس 

التابعين للسلطة الفلسطينية والذين يجلسون في  الشهر تم تقليص رواتب عشرات آالف الموظفين
 أسبوعبيوتهم في غزة دون عمل منذ سيطرت حماس على القطاع قبل حوالي عقد من الزمن. وقبل 

 التقاعد االلزامي. إلىاآلالف منهم  إحالةتمت 
القريبة تقليص أو وقف  األسابيعوقف دفع مخصصات أسرى محررون، وتنوي السلطة في  وقد تم  

 مخصصات الرفاه لعشرات آالف المحتاجين، والحبل على الجرار. طاءإع
الضربات الشديدة تنزل على رأس سكان القطاع، الذين بعضهم من الموالين للسلطة الفلسطينية 

 إخضاعهاوالذين حافظوا على هذا الوالء، لكن العنوان بالطبع هو حكومة حماس التي يريد أبو مازن 
يقوم باستغالل ضعف حماس في غزة، وضعفها في الساحة الدولية. وفي وتركيعها. ومن اجل ذلك 

كان من المسموح للسعودية ومصر استهداف قطر التي تدعم حماس، فلماذا هذا  إذانهاية المطاف 
 غير مسموح ألبو مازن.
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 القفازات. ولكن كعادته هو يتجنب الصدام المباشر ويفضل زيادة إزالةلقد قرر الرئيس الفلسطيني  
، على أمل أن إسرائيلكثيرة بواسطة  أحيانالضغط على السكان في القطاع بشكل تدريجي، وفي 
التأثير والسيطرة في القطاع للسلطة  إعادةيجبر هذا قيادة حماس على الخضوع والموافقة على 

ضها المواجهة التي يفر  إلىمن ناحيتها تنجر خالفا لمصالحها  إسرائيلالفلسطينية، ولو بشكل جزئي. 
ضعافخلق التوازن بين رغبتها في تعزيز أبو مازن  إلىأبو مازن على حماس، وهي تضطر   وا 

 حماس وبين االلتزام بالحفاظ على التهدئة على طول حدود القطاع.
قطاع غزة مثابة جهنم بالنسبة للسكان. وفي الوقت القريب سيصبح القطاع،  أصبحفي الوقت الحالي 

ال يصلح للعيش. وأبو مازن ال يريد االنفصال عن غزة، بل يريد  المتحدة، مكانا األممحسب 
استعادتها والسيطرة عليها. ولكن يجب عليه أن يأخذ في الحسبان أن حماس قد تحني رأسها ليس 
أمامه، بل أمام الرئيس المصري، والموافقة على قبول محمد دحالن، الذي يكرهه أبو مازن، كشريك 

 شريطة رفع الحصار عنه بفضل عالقاته الجيدة مع القاهرة والقدس. في السيطرة على قطاع غزة،
 17/7/2017 ،اليوم إسرائيل

 17/7/2017، رأي اليوم، لندن
 

 عملية الحرم خطيرة جدا : دور االستخبارات .66
 ليئور أكرمن

قد الفحم، يوم الجمعة، في الحرم خطيرة جدًا من عدة جوانب: ف أمالعملية التي نفذها ثالثة شبان من 
، كما األوسطحساسية في الشرق  األكثرنفذها مواطنون عرب إسرائيليون بسالح ناري، في المكان 

 نجحا في قتل شرطيين اثنين.
رد أفراد الشرطة، الذين كانوا في الميدان بشكل مصمم، وصفوا التهديد بسرعة، وحان اآلن دور 

هي تشخيص شبكة محتملة  األولىاالستخبارات. في هذا المجال يجب أن تتم عدة خطوات فورية. 
كانت توجد شبكة كهذه. في هذا الموضوع من المعقول االفتراض بانه تكفي  إذاوقفت خلف العملية، 

هذه شبكة  أنكان هذا تنظيما محليا آنيا عمل بقرار ذاتي أم  إذاالمخابرات ساعات قليلة كي تعرف 
الثانية صحيحة، فستجرى اعتقاالت  نيةاإلمكاكانت  إذاتنظيمية لها مساعدون وداعمون آخرون. 

 فهم خلفية تنفيذ العملية. إلىفورية، وستؤدي التحقيقات 
أما الخطوة الثانية فهي التحقيق العميق في المعلومات االستخبارية التي سبقت العملية وفهم 

عديدة، من استخبارية  أدوات. لدى المخابرات األوانقبل  إلحباطهاالتي كانت أم لم تكن  اإلمكانيات
خاللها تجمع المعلومات وتشخص التهديدات الشاذة والنوايا للعمليات قبل تحققها. وهكذا عمليا يتاح 
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ذلك، فالمعلومات االستخبارية غير  إلى إضافةمعظم العمليات التي تخطط في إسرائيل.  إحباط
. فاذا اإلطالقكهذه على ال تكون مؤشرات  وأحياناً كاملة، وال تنجح في معرفة كل المؤشرات األولية، 
حال قدرة  أياستعدادات مسبقة فانه لم يكن على  أوتبين أن هذه خلية محلية عملت بدون مساعدين 

 لالستخبارات لتحبط العملية.
عادةستتم هي تحليل الحراسة في الحرم،  أخرىخطوة  النظر في مدى التفتيش وحجمه في الطوق  وا 

مقربة من مجال الحرم  إلىاهرا منع وصول مواطنين مسلحين الذي يحيط المنطقة الحساسة. يمكن ظ
أن مثل هذه الخطوة ستمنع  اإلطالقلكترونية. ليس مؤكدًا على إمن خالل نصب حواجز وتفتيشات 
الشرطة في نقاط  أفرادمن يقرر تنفيذ عملية سينفذها ضد  أنتنفيذ العمليات. الفرق الوحيد هو 

العمليات  أنن ميزة هذا هو إف أخرىها في الحرم نفسه. من جهة التفتيش البعيدة بدال من ان ينفذ
 تكون بعيدة عن منطقة الحرم الحساسة جدا.

العالقات العائلة، عالقات مع الحركة  –كما أن االستخبارات ستفحص خلفية منفذي العملية 
اد العالمي مثل ، أو إلهام تلقوه من مواقع الجهأخرى إرهابية، عالقات محتملة مع منظمات اإلسالمية
 "القاعدة". أو"داعش" 
تبين أن هذه خلية محلية وليست منظمة، فان هذه حالة ال تختلف عن مئات العمليات التي  إذاولكن 

سبقتها في القدس بخاصة وفي إسرائيل بعامة، لـ"ارهابيين" أفراد يقررون تنفيذ عملية انطالقا من 
كان المنفذون هم عرب  إذا أيضاسياق ال يهم تحريض ديني وقومي. في هذا ال أوإحباط شخصي 

فلسطينيون. فالنتيجة واحدة، الخلفية واحدة والنشاط االستخباري والعملياتي المطلوب  أمإسرائيليون 
 قبلها وبعدها واحد.

"عرب  أوساطالسالح الرسمي والمصنع محليا موجود بكميات كبيرة جدا في  أنيجدر بالذكر 
بنية تنظيمية للحصول على بندقية كارل غوستاف وتنفيذ  أوداد خاص إسرائيل". ال حاجة الستع

"المتطرفة" للحركة  األيديولوجياعملية بوساطتها. ولكن اهم من ذلك هو أن نفهم مدى تأثير 
كاذبة تعمل بال توقف على تحريض الجمهور العربي  أيديولوجيا –على "المخربين" الثالثة  اإلسالمية

 دعاء بان إسرائيل تحاول السيطرة على األقصى.في إسرائيل في ظل اال
نشر كل التفاصيل  أيضاً تصرفت الشرطة على نحو سليم حين أغلقت الحرم فورا. من الصحيح 

كله بان الحديث يدور عن ثالثة عرب  اإلسالميالمتعلقة بالموضوع، وذلك من اجل البث للعالم 
زعما  أبرياءالشائعات عن قتل مدنيين مسلمين مسلمين اختاروا تنفيذ عملية في الحرم ومنع انتشار 

 الضفة الغربية. أرجاءاندالع اضطرابات في إسرائيل وفي  إلىالشرطة، ما سيؤدي  أفراد أيديعلى 
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الحرم في أقرب وقت ممكن منعًا  إلىينبغي التطلع إلى إعادة الحياة العادية  األخرىمن الجهة 
هن في ظل استغالل العملية لهذا الغرض. ال مجال لتغيير لالدعاءات بنية إسرائيل تغيير الوضع الرا 

تجري بين  أنالسياسة األمنية في الحرم تحت اضطرار عملية من هذا النوع. ينبغي لهذه المداوالت 
 المفاوضات الشاملة في موضوع القدس واألماكن المقدسة. إطارالدول في 

ية صغيرة فقط من بينهم تشارك في نتذكر بان أقل أنبضع كلمات عن "عرب إسرائيل". ينبغي 
طرأ انخفاض دراماتيكي على حجم العمليات  األخيرة"، او تؤيد عمليات كهذه. ففي السنوات اإلرهاب"

 3في العام الماضي و 7 إلى 2014عملية كهذه نفذت في  19التي نفذها عرب إسرائيليون. من 
يرة. كما تجري المخابرات متابعة مكثفة عمليات نفذت حتى اآلن هذه السنة، بما فيها العملية األخ

عربيا  33فقط اعتقل وخضع للتحقيق  األخيرةلمؤيدي "داعش" من بين "عرب إسرائيل"، وفي السنة 
عربيا  65إسرائيليا، بما في ذلك من شرقي القدس، على اشتباه كهذا. وفي السنة الماضية اعتقل 

 44"داعش"، وفي السنة التي سبقتها اعتقل إسرائيليا، بينهم من هم من شرقي القدس من مؤيدي 
 مشبوها.

تثبت المعطيات من جهة بان تهديد "داعش" والتحريض الديني ال يزاالن موجودين كل الوقت. ومن 
الساحقة من الشبكات والتنظيمات منذ المراحل  األغلبية إحباط، تنجح المخابرات في أخرىجهة 
ليات. العملية األخيرة ال تغير صورة الوضع في وحتى قبل ان تنضج لدرجة تنفيذ عم األولى

" القتل بكل ثمن، اإلرهابمواصلة " إلىإسرائيل، رغم النتيجة القاسية. هي تجسد فقط جيدا الحاجة 
 بكل سبيل، وفي كل مكان.

 "معاريف"
 17/7/2017األيام، رام هللا، 
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